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ÚVOD  

Ženský orgasmus je na rozdíl od mužského obklopen určitým tajemstvím, nejen pro muže, ale 

i pro ženy samé. Různorodost způsobu jeho vyvolání, síly, prožívání a jeho vnějších projevů 

je daleko větší než u muže. Právě tato různorodost byla pro mě hlavním motivem ke studiu 

ženského orgasmu a ženské sexuality. Jelikož velké procento žen orgasmu nedosahuje, nebo 

ho dosahuje pouze klitoridálním drážděním, rozhodly jsme se spolu s mojí vedoucí Mgr. 

Kateřinou Klapilovou, Ph.D. zaměřit se na problematiku vaginálního orgasmu. 

Jelikož velké množství vědeckých prací se zabývá psychologickými aspekty vaginálního 

orgasmu, rozhodly jsme se zaměřit na jeho fyziologické projevy. Při studiu odborných článků 

na toto téma jsem narazila na studii Nicholasové a dalších vědců (Nicholas a kol., 2008), kteří 

se snažili prokázat souvislost mezi vaginálním orgasmem a odrazem této schopnosti 

v přirozeném lidském pohybu – chůzi. Tato myšlenka mě zaujala natolik, že jsme se rozhodly 

zopakovat tuto studii a rozšířit i o další sexuální atribut, sexuální touhu. Na původní studii 

pracoval i Stuart Brody, Ph.D. ze Západoskotské univerzity v Paisley, kterého jsme oslovily 

s žádostí o spolupráci. 

V teoretické části této práce představuji přístupy známých vědců zabývající se studiem ženské 

sexuality a ženského orgasmu a jejich preferenci ke klitoridálnímu, nebo vaginálnímu 

orgasmu. V rámci této kapitoly uvádím taktéž informace o anatomii a fyziologii pohlavních 

orgánů, taktéž o endokrinních a neurologických mechanismech fungování orgasmu. 

Samostatnou kapitolu tvoří názory autorů o funkci ženského orgasmu, převážně z evoluční 

perspektivy. V poslední kapitole se pak věnuji jednotlivým terapeutickým přístupům k léčbě 

anorgasmie. Empirická část obsahuje samotný popis našeho výzkumu „Posouzení schopnosti 

vaginální orgasticity žen na základě jejich chůze“. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

1. PŘÍSTUP RŮZNÝCH AUTORŮ K  ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ REAK CI   

A ŽENSKÉMU ORGASMU 

Sexualita lidí byla po dlouhé časové období v naší západní civilizaci dogmatem, což 

zapříčinila především křesťanská ideologie, která sexualitu tabuizovala. Sexualita byla 

záležitostí, která patří do soukromí a jejíž jedinou funkcí je přivádění nových jedinců do 

tohoto světa. Naopak tradiční či východoasijské kultury vnímají sexualitu jako naprosto 

běžnou součást každodenního života (například v tantře se se ženskou sexuální reakcí velmi 

explicitně pracuje). V euroamerické kultuře se však o ženské sexualitě velmi dlouho 

nehovořilo, ženino uspokojení a prožitek hrál až druhořadou úlohu. Celá staletí byla jen 

pouhým prostředkem k uspokojení potřeb muže a nástrojem k reprodukci. V 19. století 

částečně křesťanské smýšlení ustoupilo a na jeho místo nastoupila medicína. Nicméně 

zpočátku byl i medicínský postoj k ženské sexualitě stejný – byla vnímána jako nebezpečná a 

musela se vědomě kontrolovat. Vzrůstající emancipace a vzdělanost žen však vedla i 

k částečnému zrovnoprávnění ženské sexuality. S nástupem psychoanalýzy v Evropě a s 

Kinseyho výzkumy ve Spojených státech amerických se začala otevírat i otázka ženského 

orgasmu (Blackledgeová, 2005).  

Postoj k ženskému orgasmu se u jednotlivých vědců zabývajících se ženskou sexualitou 

značně liší. Existuje nespočet teorií o jeho funkci, liší se i názory na jeho fyziologické 

prožívání. Do dnešního dne také probíhá debata o tom, jakým způsobem může žena orgasmu 

dosáhnout a o tom, jaká je vlastně povaha „pravého“ ženského orgasmu. Na základě drážděné 

oblasti, ze které dojde u ženy k orgasmu, se orgasmus dělí na klitoridální, vaginální a smíšený 

orgasmus. Davidson a Darling se rozhodli ve své studii zjistit, kde a jak ženy prožívají 

orgasmus a jak se liší intenzita prožitku v závislosti na anatomickém umístění orgastických 

vjemů. Orgasmus, kterého ženy dosáhly při dráždění klitorisu, popisovaly jako fyzicky 

intenzivnější a uspokojivější a vnímaly ho spíše v oblasti pánevní. Naopak orgasmus, kterého 

ženy dosáhly při vaginálním styku, popisovaly jako intenzivnější a uspokojivější po psychické 

stránce a také více naplňující. Vnímaly ho jakoby po „celém těle“ (Davidson & Darling, 

1989). Právě postoj jednotlivých autorů ohledně důležitosti (a existence) klitoridálního či čistě 

vaginálního orgasmu se velmi liší. V následujících kapitolách jsou proto nastíněny 

nejzásadnější zlomy a příspěvky k otázce ženské sexuální reakce a ženského orgasmu. 

1.1 PSYCHOANALYTICKÝ SMĚR 

Psychoanalýza způsobila v době svého vzniku převrat ve vnímání lidské sexuality. Sigmund 

Freud její zakladatel, připsal veškeré lidské jednání energii psychosexuálního původu – libidu, 

které člověka žene k dosahování slasti. Pokud dojde v životě jedince k fixaci či regresi libida 

špatným směrem, dochází buďto k psychické poruše nebo sexuální perverzi. Psychoanalýza 

se snažila odstranit tyto patologie. Zatímco Freud pracoval se svými pacienty pouze po 

psychické stránce, jeho žák Wilhelm Reich, vytvořil terapeutický přístup, který spojoval 

prvky psychoanalýzy a terapie zaměřené na tělo. 
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1.1.1 SIGMUND FREUD 

Sigmund Freud (1856 – 1939), byl významný psycholog a zakladatel psychoanalýzy. 

Sexualitou se ve svých pracích věnoval spíše ve vztahu ke vzniku neuróz a o ženské sexualitě 

se zmiňoval pouze okrajově. Během své klinické praxe si při hledání traumatických zážitků 

svých pacientů všiml, že podstatná část z nich sahala do období puberty nebo dětství. Tyto 

zážitky nabývaly u všech pacientů jednotného charakteru v podobě sexuálních zážitků 

v raném období dětství. V té době se již některé neurózy vysvětlovaly možnými problémy 

v sexuálním životě, ale až Freud přisoudil vznik neuróz těmto sexuálním traumatům z dětství. 

Freud se tak začal zabývat sexuální funkcí u dítěte již od začátku mimoděložního života. 

První poznatky získával zkoumáním dospělých jedinců, později přistoupil i k pozorování 

samotných dětí. Na základě těchto pozorování došel k závěru, že pohlavní pud se u jedince 

neobjevuje až v pubertě, ale již v dětství. Hlavním rysem dětského sexuálního života je 

autoerotické uspokojování jednotlivých pudů, které usilují o dosažení slasti a to nezávisle na 

sobě. Tento vývoj vyústí v normální sexuální život dospělého, v němž dosahování slasti slouží 

rozmnožovací funkci a objektem sexuálního zájmu je jiná osoba (Freud, 2000). Studium 

překážek a poruch tohoto vývojového procesu pak umožňuje rozpoznat zárodky a předstupně 

pudů, o jejichž uspokojení se v danou chvíli dítě snaží. Fáze uspokojení probíhají u 

normálních jedinců bez problémů. Freud rozdělil tyto fáze do 5 stupňů. Jako první 

(pregenitální) stupeň je fáze orální, sexuální činnost se v této fázi ještě neoddělila od přijímání 

potravy, hlavní zónou uspokojení jsou pro kojence ústa. Pokud došlo v této fázi 

k traumatickému zážitku, dospělý jedinec může nadále dumlat (tj. rytmicky opakované savé 

doteky ústy, přičemž je vyloučen účel přijímat potravu). Druhou pregenitální fází je 

sadisticko-anální. Do popředí vstupuje dílčí pud sadismus a anální zóna, v této fázi je rozdíl 

v pohlaví, u mužů je tento pud aktivní, zatímco u žen je pasivní. Třetí stupeň je fáze falická, 

kdy dítě již objevuje svůj pohlavní orgán a jeho stimulace vyvolává dítěti slast. K nezdravé 

fixaci může dojít, pokud matka či otec tuto událost zveličuje, což u dítěte vyvolá zvědavost. 

V této fázi taktéž dochází ke vzniku Oidipovského a Elektřina komplexu. Mezi třetí a pátou 

fází je období latence, během níž jsou vybudována etická vymezení jako ochrana proti přáním 

vycházejícím z oidipského komplexu
1
. Pátým a konečným stupněm je sdružení dílčích pudů 

do genitality (Freud, 2000). 

Podle Freuda není sexualita chlapců a děvčat v dětství odlišná, k ostrému rozlišení dochází až 

v pubertě. Hlavní erogenní oblastí je u dívek klitoris, který je podle Freuda homologický 

mužské genitální oblasti na žaludu. Přeměna dívky v ženu probíhá tak, že při sexuálním aktu, 

k němuž konečně žena přivolí, převede toto vzrušení do pochvy. To může trvat nějakou dobu, 

proto po tuto dobu je pochva anestetická. Následkem vydatného dráždění klitorisu ale může 

ženina pochva zůstat necitlivá po celý život. Pokud nedojde k této výměně vůdčí erogenní 

                                                
1 Již v prvních dětských letech (asi od 2 do 5 let) dochází ke sdružení sexuálních snah dohromady, jehož 

objektem je u chlapce matka. Tato volba objektu je, spolu s postoji rivality a nepřátelství vůči otci, obsahem 

takzvaného oidipského komplexu, jemuž u všech lidí připadá ten největší význam pro konečnou podobu 

milostného života. Charakteristické pro normálního člověka je, že se naučí oidipovský komplex zvládnout, 

zatímco neurotik zůstane v jeho zajetí (Freud, 2000).   
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oblasti, žena se tak stává náchylnější ke vzniku neuróz, zvláště pak hysterii. Z tohoto důvodu 

je klitoridální orgasmus projevem nezralé sexuality a pro ženino uspokojení je 

neplnohodnotný. Freud se v rámci dlouhodobé psychoanalýzy pokoušel klitoridálně 

orgastické ženy převádět na vaginální orgasticitu a v rámci jejich manželství podporoval 

vaginální styky, které jsou jedinou adekvátní aktivitou vedoucí k celkovému uvolnění napětí 

(Freud, 2000). 

1.1.2 WILHELM REICH  

Wilhelm Reich (1897 – 1957) byl žákem Sigmunda Freuda, navázal na jeho koncepci 

psychoanalýzy, ale v průběhu své klinické praxe se názorově od svého učitele odklonil. 

Během léčby neurotických a duševně nemocných pacientů si všiml, že všichni mají nějakým 

způsobem porušenou sexualitu. Neurotičtí pacienti, kteří měli nutkavé sexuální fantazie, 

ztratili po prožitém sexuálním uspokojení projevy neurózy, které se opět objevily, když se 

podráždění zvýšilo. Reich proto dospěl k názoru, že jádrem každého duševního onemocnění 

je nahromaděné sexuální podráždění. Energetickým zdrojem neuróz je podle něj rozdíl mezi 

vytvořenou a odbouranou sexuální energií. Cílem terapie se tak stalo vytvoření schopnosti 

odbourávat přesně tolik sexuální energie, kolik jí bylo vytvořeno.  Na základě tohoto zjištění 

vytvořil teorii sex-ekonomie, jež se tedy zabývá biopsychickou energií člověka. Základním 

principem sex-ekonomického přístupu je vybití nahromaděné sexuální energie tak, aby 

energetický proces byl v rovnováze. Tato rovnováha je základní podmínkou zdravého 

fungování organismu (Vaněčková, 2011). 

 

Obrázek č. 1 Vlevo – Model sex-ekonomického energetického procesu u zdravého jedince. Vpravo – Inhibice 

neboli porucha sexuální ekonomie (městnání), (Reich, 1993). 

 

Negativní vliv na sexuální městnání má podle Reicha i úzkost, jež může být jak příčinou, tak i 

důsledkem tohoto sexuálního městnání. Sexuální úzkost vzniká tak, že dochází k zadržení 

sexuálního podráždění, to zvyšuje městnání podráždění, to následně oslabuje schopnost 

organismu městnání redukovat, kvůli tomu se v organismu usídlí strach z podráždění, takže 

výsledkem je sexuální úzkost. Úzkost z městnajícího se sexuálního podráždění vede k 

orgastické úzkosti, čili ke strachu z náhlého zaplavení genitálu podrážděním. Obecně se 

orgastická úzkost projevuje jako strach z jakéhokoliv vegetativního počitku, z vjemu či 
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podráždění, které nemá člověk pod vědomou kontrolou. A protože při plně prožitém orgasmu 

dochází ke krátkému obluzení vědomí, je tento stav pro neurotika nikoliv slastný, ale 

úzkostný (Reich, 1993). 

 

Při vyhodnocování pacientova stavu se Reich ohlížel i na jeho psychosexuální vývoj. Ti 

pacienti, kteří dosáhli v dětství falické fáze, mají dle Reicha lepší prognózu než ti, kteří jako 

děti nikdy nedosáhli falické fáze a zůstali fixováni na orální nebo anální úrovni. Reich v 

souladu s psychoanalytickou teorií byl toho názoru, že zdravý sexuální vývoj je završen 

dosažením genitální fáze, kdy genitál je zdrojem slasti člověka. Pro rozlišení těchto dvou 

úrovní používá Reich pojmy genitální a negenitální sexualita. Rozdíl mezi genitalitou a 

negenitalitou spočívá i ve funkci orgasmu. Pohlavní ústrojí dokáže prostřednictvím orgasmu 

zprostředkovat úplné vybití biologické energie. Zatímco negenitalní mechanismy biologické 

napětí jen zvyšují (Reich, 1993). 

 

 
Obrázek č. 2 Vlevo znázorňuje sexuální městnání při neúplném vybití biologického napětí (negenitální 

sexualita). Obrázek vpravo znázorňuje úplné vybití sexuální energie při orgasmu (genitální sexualita) 

(Reich, 1993). 

 

Teorie orgasmu vznikla v roce 1923 a jejím ústředním pojmem je tzv. orgastická potence. 

Ten Reich definoval jako schopnost neinhibovaně se oddat proudění biologické energie, 

schopnost plně vybít nahromaděné sexuální podráždění prostřednictvím mimovolných, 

slastných konvulzí těla. Touto schopností nedisponuje žádný neurotik a převážná většina lidí 

je charakterově-neuroticky nemocná (Vaněčková, 2011). 

 

Popis orgasticky uspokojivého aktu 

Reich popsal průběh pohlavního styku u orgasticky potentních jedinců, jež rozlišil na dvě 

hlavní fáze – fázi volní kontroly růstu slasti a fázi mimovolných svalových kontrakcí. Během 

první fáze dochází hromadění sexuální energie. Muži mají nebolestivou erekci, u žen dochází 

k překrvení genitálu. U muže se objevuje touha naléhavě penetrovat. Při pohlavním styku u 

obou rostou počitky slasti, partneři jsou na sebe něžní, bez sadistických pohnutek. Podráždění 

se koncentruje na povrch penisu a stěnu poševní sliznice. Genitál je podrážděnější než tělo, 

vědomí přijímá slastné prožitky. Podráždění postupně prostupuje celé tělo, čímž nastává 

druhá fáze mimovolných svalových kontrakcí. V této fázi již volní kontrolu průběhu 

podráždění není možné kontrolovat, prochází celým tělem, dochází ke zrychlení pulsu a 

prohloubení výdechu. Tělesné podráždění se stále více soustřeďuje do oblasti genitálu, které 
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vzápětí podmíní mimovolné stahy svaloviny genitálu a pánevního dna. Pokud dojde 

k přerušení aktu, ženy i muži to vnímají nepříjemně; svalové kontrakce, které u mužů vedou 

k ejakulaci a u ženy k orgasmu se stanou spasmodickými, to vyvolá nepříjemný pocit a může 

vést až k nepříjemným bolestem pánevního dna a kostrče. Díky spasmu může u mužů dojít 

předčasnému výronu semene. Pokud má tato fáze správný průběh, dochází k dalším 

mimovolným stahům a následně k orgasmu, kdy dochází k obluzení vědomí. Orgastické 

podráždění se následně rozlévá po celém těle a podmiňuje komplexní konvulzi svalů v celém 

těle. Následuje uvolnění napětí. Uspokojení vyvolá kompletní návrat podráždění z genitálu do 

těla, což znamená dvě věci: přesun podráždění do těla a ústup napětí z genitálního aparátu. 

Podráždění je nahrazeno příjemnou duševní i tělesnou relaxací a potřebou spánku (Reich, 

1993). Podle Reicha tedy v první fázi převládá senzorická stránka, zatímco druhá fáze je 

charakteristická motorickým prožíváním slasti. 

 

 
Obrázek č. 3 Schéma typických fází sexuálního aktu u orgasticky potentních jedinců obou pohlaví 

(Reich, 1993). 

 

Nejdůležitějšími znaky orgastické potence jsou podle Reicha mimovolní bioenergetické 

záškuby organismu a úplná redukce podráždění. Dalším kritériem je schopnost koncentrovat 

celou svou osobnost na orgastický zážitek. Lidé v důsledku potlačování přirozené sexuality 

ztratili schopnost prožívat plné oddání se orgastickému prožitku. Při takovém odevzdání by se 

neměly být přítomny žádné nereálné fantazie, jež by mohly strhnout veškeré sexuální zájmy 

na sebe. 

 

Jako opozitum k orgastické potenci překládá Reich pojem orgastická impotence. Ta se u 

mužů projevuje neschopností erekce a ejakulace, u žen dosahováním orgasmu pouze 

klitoridálním drážděním. U obou pohlaví pak neschopností se oddat mimovolným 

konvulzním, lhostejností k sexuálním aktivitám, odporem či příležitostnou nenávistí partnera. 
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Často se u orgasticky impotentních lidí objevují sadistické či masochistické fantazie, bez 

kterých není člověk schopen dosáhnout orgasmu. Pohyby při pohlavním styku jsou strnulé, 

pánev, hýždě a stehna se pohybují jako jeden celek, což je podle Reicha důsledek tzv. 

svalového pancíře v oblasti pánve (viz kapitola 3). Nedostavuje se vědomá ztráta kontroly při 

aktu, nedochází k vybití sexuálního napětí a sexuální podráždění zůstává stále na stejné 

úrovni. Lidé jsou neklidní, podráždění. Vše se odráží v jejich postoji, strnulosti svalů, 

povrchovém dýchaní. Odstranění všech těchto projevů orgasticky impotentních lidí Reich 

léčil pomocí tzv. vegetoterapie, kterou se budu podrobněji zabývat ve 3. kapitole. 

 

 
Obrázek č. 4 Typické genitální poruchy u obou pohlaví 

(Reich, 1993). 

 

Formule orgasmu 

Formuli orgasmu Reich zveřejnil na konci 30. let, kdy se začal zabývat tzv. bioelektrickými 

experimenty. Během těchto experimentů se zaměřoval na tok elektřiny a tělesných tekutin 

v organismu při slasti a úzkosti. Základní otázkou pro Reicha bylo, zda vzrušené pohlavní 

orgány vykážou nárůst bioelektrického náboje. Reichovy experimenty potvrdily, že pokud 

není přítomna slast, není přítomen tok energie (Vaněčková, 2011). 

Orgasmus podle Reicha vzniká následujícím způsobem. Sexuální napětí je vnímáno po celém 

těle, ale nejsilněji v srdeční krajině a v břiše. Podráždění se postupně zkoncentruje 

v pohlavních orgánech, které se naplní krví; elektrický náboj se objeví na povrchu genitálu. 

Sexuální podráždění je vyvolané jemným dotekem a přenáší se do jiných orgánů, tření napětí 

zesiluje, až podráždění dosáhne maxima – orgasmu. Orgasmus Reich popisuje jako stav, který 

je charakterizován mimovolnými záškuby svalů genitálu a celého těla. Svalové stahy jsou 

provázeny výbojem elektrické energie, jež je měřitelný a graficky zobrazitelný. Při sexuálním 

tření se energie nejprve hromadí v obou tělech, a teprve pak se při orgasmu vybíjí. Orgasmus 

tedy nemůže být nic jiného než elektrický výboj. Fyziologická stavba genitálu je k tomu 



 

9 

zvlášť příhodná: bohatá vaskularita, značná hustota nervových ganglií, erektivita a snadno se 

spontánně kontrahující svalovina. (Reich, 1993). 

Na základě studia těchto energetických pochodů v organismu ukázal, že proces podráždění 

probíhá fázicky na čtyři doby: mechanické napětí (erekce) navodí silné podráždění – 

elektrický náboj. Během orgasmu se tento náboj při svalových záškubech vybíjí a následuje 

mechanická relaxace. Zjednodušeně jde o schéma: mechanická tenze – elektrický náboj – 

elektrický výboj – mechanická relaxace. U zdravého organismu se tyto fáze rytmicky střídají 

(Vaněčková, 2011). 

 

1.2 AMERICKÁ ŠKOLA  

Zejména američtí výzkumníci Alfred Kinsey a William Masters s Virginií Johnsonovou 

způsobili převrat na poli sexuálního bádaní. Jejich výzkumy přinesly otevřené odpovědi 

na témata, která byla do té doby v prudérní Americe pouze věcí soukromou. Právě oni vynesli 

na povrch slova jako masturbace či homosexualita. Všichni tři se zabývali ženskou sexualitou 

a ženským orgasmem v podobném duchu. Na rozdíl od psychoanalytického zdůrazňování 

důležitosti vaginálního orgasmu, Kinsey i Masters s Johnsonovou přesunuli důraz ženina 

uspokojení na klitoridální stimulaci. 

1.2.1 WILLIAM H. MASTERS A VIRGINIE E.  JOHNSONOVÁ  

Americký gynekolog William Masters (1915 – 2001) a psycholožka Virginie Johnsonová 

(narozena 1925) provedli v 50. letech revoluční výzkum, který znamenal velký zlom ve 

zkoumání sexuálního chování. Byli první, kteří začali vědecky zkoumat fyziologické reakce 

při sexuálním vzrušení v laboratorních podmínkách. Nejprve oba působili na univerzitě ve 

Washingtonu, později si založili vlastní institut, kde v průběhu 11 let zkoumali sedm set mužů 

a žen při pohlavním styku a masturbaci. Z vědeckého pohledu velmi pečlivě provedené studie 

publikovali v knize Human sexual response (Lidská sexuální aktivita, 1970). Masters 

s Johnsonovou pojali i revolučně léčbu sexuálních problémů. Opustili od tradiční dlouhodobé 

léčby psychoterapií a psychoanalýzou, která na sexuální problémy nahlížela a léčila spíše 

skrze práci s psychikou člověka, a vyvinuli novou metodu, takzvanou sexuální terapii, která 

zdůrazňuje a pracuje naopak spíše s tělesnou a mechanickou stránkou. Jednalo se o intenzivní 

dvou až třítýdenní léčební program, kterého se účastnili oba partneři a jejímž účelem bylo 

zaměření na procvičování chování a na přímé ovlivnění symptomů bez systematické snahy o 

analýzu jejich případných hlubších psychogenních příčin (Roach, 2008). 

Hlavním úkolem, který si Masters s Johnsonovou při zkoumání sexuální aktivity vytyčili, 

bylo získat základní vědecké informace o mužské a ženské reakci na sexuální dráždění a 

zjistit, proč reagují tak, jak reagují. Na základě výsledků laboratorních výzkumů došli 

k závěru, že z fyziologického hlediska můžeme rozdělit u obou pohlaví sexuální reakci na 

čtyři fáze, které charakterizují typický průběh mužského a sexuálního vzrušení při společné 

sexuální aktivitě muže a ženy. Tyto čtyři fáze jsou: fáze excitace, fáze nazývaná plató, 
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orgastická fáze a fáze uvolnění (Obrázek 5). Křivka zachycující průběh těchto fází v rámci 

sexuální aktivity má u muže poměrně rychlý přímočarý vzestup s ostrým vrcholem a prudkým 

návratem k základně, zatímco typická ženská křivka má vzestup pozvolný, následuje kratší či 

delší rovinka fáze plató před strmějším vrcholem a doznívání pomalejší (Masters a 

Johnsonová, 1970). 

 

Obrázek č. 5 Křivka vzrušení v sexuálním cyklu ženy 

(Masters a Johnsonová, 1970). 

Fáze excitace 

První fyziologickou reakcí na jakoukoliv formu sexuálního dráždění je zvlhčení pochvy, které 

se objeví za deset až třicet vteřin od počátku dráždění. Zvlhčující tekutina vzniká v důsledku 

výrazného rozšíření žilních pletení, které obkružují celou vaginální dutinu. Další 

fyziologickou známkou pokračující excitační fáze je prodloužení a rozpětí vnitřních dvou 

třetin vaginální dutiny. S pohlavním vzrušením zesilujícím k fázi plató se vyskytují 

nepravidelné expanzivní pohyby vaginálních stěn. Před ukončením fáze excitace je vaginální 

dutina výrazně roztažena, stěny pochvy se mimovolně rozpínají a následně se částečně 

relaxují do nepravidelného ochablého stavu. Dochází k tlačení děložního hrdla a těla vzhůru 

do velké pánve, čímž se zvětšuje hloubka pochvy.
2
 Během fáze excitace podléhají také 

vaginální stěny výrazné barevné změně. V důsledku cévního městnání se mění z nachové 

červeně v její temnější odstín. Klitoris se v této fázi v důsledku překrvení zvětšuje. Reakcí 

prsou na sexuální dráždění je erekce bradavek, ty se mohou zvětšit o 1-1,5 centimetru a 

dochází ke zvýraznění a rozšíření žilní kresby (Masters a Johnsonová, 1970). 

 

                                                
2
 Masters s Johnsonovou provedli opakované měření délky vaginální dutiny u sta pokusných osob. Zjistili, že v 

klidovém stavu byla délka pochvy od zadní stěny vaginálního vchodu ke stěně zadní klenby 7-8 centimetrů. 

Během fáze excitace se délka pochvy prodloužila na 9,5-10,5 centimetrů (Masters a Johnsonová, 1970).  
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Obrázek č. 6 Reakce ženských pohlavních orgánů při fázi excitace  

(Masters a Johnsonová, 1970) 

 

Fáze plató 

Během fáze plató se celá zevní třetina pochvy, včetně bulbus vestibuli (viz rámeček) výrazně 

naplňuje žilní krví. Toto městnání je tak výrazné, že je průměr zevní třetiny vaginální dutiny 

redukován nejméně na jednu třetinu, ve srovnání s roztažením ve fázi excitace. Jelikož se toto 

lokalizované městnání vyvíjí jako mimovolní reakce, je spolehlivou známkou toho, že bylo 

dosaženo sexuálního podráždění úrovně fáze plató. Oblast cévního městnání, která obkružuje 

zevní třetinu vaginy, tvoří spolu se zduřelými malými pysky podklad pro fyziologické procesy 

v orgasmu v pochvě. Tato oblast cévního městnání ve fázi plató nazývá Masters 

s Johnsonovou orgasmickou zónou. Dochází zároveň k dalšímu zvětšení průměru vaginální 

dutiny. V této fázi se zvlhčování pochvy zpomaluje, zvláště, je-li tato fáze udržována po 

dlouhý čas. Tělo klitorisu včetně glans se retrahují ze své normální polohy směrem nahoru a 

dozadu. V této fázi rovněž dochází ke zduření prsou způsobené cévním městnáním (Masters a 

Johnsonová, 1970). 

 

Obrázek č. 7 Reakce ženských pohlavních orgánů při fázi plató  

(Masters a Johnsonová, 1970) 
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Fáze orgasmu 

Základní reakcí vnitřních částí vaginální dutiny během orgasmu je jejich uvolnění. Reakce 

pochvy na fyziologický děj orgasmu je omezena na orgasmickou zónu v zevní třetině pochvy. 

Tato lokalizovaná oblast cévního městnání se během orgasmu opakovaně, pravidelně a 

mohutně stahuje. Stahy začínají v 0,8 vteřinových intervalech a opakují se v rozmezí od 3-5 

k maximu 10-15 stahů pro každý orgasmus. Po prvních třech až pěti stazích orgasmické zóny 

se intervaly mezi jednotlivými stahy prodlužují a měřitelná intenzita stahu postupně klesá. 

Trvání stahů se mezi ženami liší. Na nejvyšších úrovních sexuálního podráždění může na 

počátku orgasmická zóna reagovat křečovitým stahem, trvající 2-4 vteřiny, než uvolnění stahu 

umožní přechod k pravidelným stahům
3
. V průběhu orgasmu se také mohou objevit dva až tři 

stahy zevního ústí močové trubice. Nastává zrychlení dechu a srdeční aktivity. U klitorisu, 

Bartholiniho žlázek, velkých a malých stydkých pysků nebyli v této fázi zjištěny žádné 

specifické reakce (Masters a Johnsonová, 1970). 

 

Obrázek č. 8 Reakce ženských pohlavních orgánů při orgasmu  

(Masters a Johnsonová, 1970) 

 

Fáze uvolnění 

Na počátku fáze uvolnění ustupuje koncentrace cévního městnání v zevní třetině pochvy, 

pomaleji se smršťují roztažené vnitřní dvě třetiny pochvy do ochablého klidového stavu, ke 

kterému dochází postupně. Přední stěna pochvy a hrdlo rychle klesají k zadní stěně pochvy 

nejdříve za 3-4 minuty po orgasmickém uvolnění sexuálního podráždění. Tmavě purpurové 

zabarvení vaginální sliznice pomalu ustupuje k základnímu klidovému zabarvení, k tomu je 

zapotřebí 10-15 minut. U některých žen může pokračovat zvlhčování vaginální sliznice, tato 

reakce naznačuje přetrvávající nebo obnovené sexuální podráždění. Je-li znovu obnoveno 

sexuální dráždění, ženy mohou velmi rychle znovu dosáhnout orgasmu. Klitoris se po 

prožitém orgasmu navrací do své klidové, vyčnívající polohy (Masters a Johnsonová, 1970). 

                                                
3 Výzkum děložní fyziologie prováděli Masters s Johnsonovou pomocí elektrod umístěných do nitra dělohy a na 

břišní stěnu. Díky tomuto měření zjistili, že typické orgasmické stahy děložního těla začínají ve fundu, šíří se 

přes střední zónu a končí ve spodní části dělohy (Masters a Johnsonová, 1970).  
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Obrázek č. 9 Reakce ženských pohlavních orgánů při fázi uvolnění  

(Masters a Johnsonová, 1970) 

 

Rámeček č. 1 - Anatomie ženského genitálu 

Ženské pohlavní ústrojí se dělí na zevní a vnitřní. Obě tyto části spojuje pochva. 

Zevní pohlavní orgány, nazývané též vulva, nasedají zepředu na kostěný oblouk stydkých 

kostí a jejich spojení stydkou sponou – symfysu. Na symfyse leží podkožní tukový polštář 

mons pubis (Venušin pahorek). Kůže je zde pokryta ochlupením, jehož zřetelná horizontální 

hranice směrem k podbřišku patří k typickým sekundárním pohlavním znakům ženy. Dále 

zahrnuje labia majora pudendi (velké stydké pysky), které tvoří obloukovité valy obklopující 

poševní vchod (vestibulum vaginae). Jejich okraje bývají přiloženy k sobě a vytvářejí tak 

stydkou štěrbinu (rima pudendi). Labia minora pudendi (malé stydké pysky) vytvářejí 

párovitou kožní řasu mezi velkými stydkými pysky, které mají tvar obráceného V. Jejich 

povrch je tvořen kůží s nerohovějícím dlaždicovým epitelem. Pod tímto povrchem se nachází 

vazivo bez tuku, dále pak četné cévní a nervové pleteně. Malé stydké pysky obklopují poševní 

předsíň (vestibulum vaginae). Díky početným citlivým zakončením nervových taktilních čidel 

patří tato oblast k nejcitlivějším částem zevních rodidel. Do poševní předsíně ústí asi 2 cm 

dozadu od klitorisu vzdálené zevní ústí močové trubice (ostium urethrae), párový vývod 

velkých vestibulárních žláz (glandulae vestibulares majores) a několik přídatných malých 

vestibulárních žláz (glandulaes vestibulares minorek), jejichž vývody jsou rozmístěny po celé 

stěně poševní sliznice. Další částí je klitoris a poševní vchod, který je lemován slizniční řasou 

zvanou panenská blána (hymen), (Weiss a kol., 2010; Čihák, 2010). 
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Obrázek č. 10 Zevní pohlavní orgán ženy 

Za vnitřní pohlavní orgány považujeme dělohu (uterus), vejcovody (tubae uterinae) a 

vaječníky (ovaria), (Weiss a kol., 2010; Čihák, 2010). 

 

 1. Venušin pahorek 
 2. Velké stydké pysky 

   (jeden z páru) 

 3. Malé stydké pysky 

   (jeden z páru) 

 4. Klitoris 

 5. Ústí močové trubice 

 6. Močový měchýř 

 7. Poševní vchod 

 8. Vagina 

 9. Děložní čípek 

10. Děloha 

11. Vejcovod 

     (jeden z páru) 

12. Vaječníky 

     (jeden z páru) 

 

Obrázek č. 11 Schematické vyobrazení vnějších a vnitřních ženských pohlavních orgánů 

 (http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECT1/female_sex_organs.html) 
 

 

Pochva plní trojí funkci – je to kopulační orgán ženy, rodidlo a odtokový kanál pro 

menstruační krev. Jedná se o trubicovitý orgán krytý nerohovějícím vrstevnatým dlaždicovým 

epitelem. Pochva je zakončena takzvanou poševní klenbou, do níž vyčnívá děložní čípek. 

Délka pochvy od poševního vchodu do přední klenby je asi 10 cm, zadní poševní stěna pak 

měří maximálně 12 cm. Poševní stěna se skládá ze dvou vrstev hladkého svalstva, jehož jedna 

vrstva probíhá podélně, druhá cirkulárně. Tyto svaly jsou pružné, při pohlavním styku se 

http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECT1/female_sex_organs.html
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přizpůsobí velikosti pohlavního údu partnera. Přední poševní stěna (paries anterior) má těsné 

anatomické vztahy k močové trubici a k močovému měchýři, zadní poševní stěna (paries 

pasterior) ke konečníku. V klidovém stavu k sobě tyto stěny přiléhají. Stěna pochvy se také 

skládají ze sliznice, je silná 3-4mm a má narůžovělou barvu (Weiss a kol., 2010; Čihák, 

2010). 

Podle Masterse a Johnsonové (1970) je tedy orgasmus psychofyziologické prožívání, které se 

projevuje a je významně spoluvytvářeno v kontextu s psychosociálními vlivy. Fyziologicky 

jde o krátkou epizodu uvolnění zvýšeného cévního městnání a svalového napětí, které se 

vyvinulo v odpověď na sexuální dráždění. Psychologicky je orgasmus subjektivním vjemem 

vrcholu tělesné reakce na sexuální dráždění. Všeobecně se uznává, že cyklus sexuální aktivity 

se s orgasmem, jako posledním vzestupným bodem, rozvíjí na podkladě biologicko-

instinktivního pudu, který je integrální součástí lidské existence. Masters s Johnsonovou 

tvrdili, že na rozdíl od klitorisu je vaginální stěna na dotek necitlivá. Proto rozvinuli teorii, že 

buď přímé (orální či manuální dráždění) nebo nepřímé (pohyby penisu v pochvě) dráždění 

klitorisu je nutné k dosáhnutí orgasmu a že fyziologické změny jsou bez ohledu na způsob 

dráždění stejné. Z tohoto důvodu podle nich existoval pouze jeden druh orgasmu. 

Rámeček č. 2 - Anatomie klitorisu 

Klitoris je spolu s bulbus vestibuli jedním ze dvou ženských topořivých těles. Tkáň ženského 

klitorisu je vývojově shodná s tkání mužského penisu, prvotním orgánem je nerozlišené 

embryo, které se změní na penis, pokud obdrží určitou dávku testosteronu. V opačném 

případě se vyvine v klitoris. Embryologický původ klitorisu a penisu je tedy stejný, jsou to 

takzvané „homologické“ orgány. Stejně tak i nervové a erektilní tkáně, které se podílejí na 

orgasmu, vznikly u obou pohlaví ze společného embryologického zdroje (Puppo, 2010).  

Funkcí ženského klitorisu je při sexuální reakci příjem a další přenos erotických pocitů 

vznikajících při pohlavním dráždění, jež umožňují topořivá tělíska, tkáně bohaté na krevní 

vlásečnice, které zajišťují prokrvení a mnoho nervových zakončení. Klitoris (corpus 

clitoridis) se sestává ze dvou kavernózních těles (corpora cavernosa clitoridis), uzavřených 

v pevné membráně převážně vazivové struktury. Toto pouzdro obsahuje elastická vazivová 

vlákna a hladká svalová vlákna. Každé kavernózní těleso se upíná na stydkou a sedací kost 

výběžkem, zvaným crus corporis cavernosi. Dále je klitoris opatřen přidržujícím vazem 

(ligamentum suspensorium clitoridis), který se upíná podle předního okraje spony stydké 

(symphysis). Kromě toho se upínají do crura dva malé svaly ischiokavernozní, které začínají 

od sedací kosti. Tělo klitorisu končí zaobleným útvarem – žaludem (glans clitoridis), odkud 

pokračuje žilné spojení s dalším topořivým tělesem – bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli je 

párový erektilní orgán oválného tvaru a je uložený okolo stěny poševního vchodu pod 

spodinou stydkých pysků. Skládá se ze žilních pletení obklopených vazivem malým 

množstvím hladké svaloviny. Bulby nemají vysloveně erektilní funkci jako corpora 

cavernosa, spíše jen zduřují překrvením při pohlavním vzrušením. Vnější část klitorisu je 



 

16 

zcela nebo částečně překryta předkožkou (Masters a Johnsonová, 1970; Čihák, 2002; Weiss a 

kol. 2010). 

 

Obrázek č. 12 Anatomie klitorisu 

 

1 symphysis                         6 commissura bulborum vestibuli 
2 lig. suspensorium clitoridis          7 bulbus vestibuli levé strany 

3 corpus clitoridis           8 os pubis - ramus inferior 

4 glans clitoridis             9 glandulae vestibularis major 

5 crus clitoridis           10 vestibulum vaginae 

Do klitorisu zabíhá velmi malý dorzální nerv, jenž je nejhlubší větví stydkého nervu (nervus 

pudendalis). Ten končí pletení nervových zakončení v hmotě glans a kavernózních těles. V 

klitorisu jsou rozprostřena Paciniho tělíska, jejich úlohou je rozpoznat změny v tlaku a vyslat 

nervové signály do mozku. Meissnerova tělíska reagují i na nejlehčí doteky, nervová 

zakončení se v nich větví a orientují paralelně s povrchem kůže. Další klitoridální nervové 

struktury zahrnují Krauseho tělíska a Ruffiniho tělíska. Krevní zásobení klitorisu vychází 

z hluboké a povrchní tepny klitorisu, které jsou větvemi stydké tepny (arteria pundalis 

interna), (Masters a Johnsonová, 1970; Čihák, 2002; Weiss a kol. 2010). 

1.2.2 ALFRED C. KINSEY 

Alfred Kinsey (1984 – 1956) byl průkopníkem ve výzkumu lidské sexuality a svými pracemi 

zásadně ovlivnil smýšlení americké společnosti o lidské sexualitě. Původně se Kinsey zabýval 

zoologií, převážně studoval hmyz, přitom ho zaujala různorodost páření žlabatek. To ho 

přivedlo k myšlence zabývat se lidskou sexualitou. V roce 1938 začal přednášet na Universitě 

v Indianapolis o manželství a sexualitě, kde zjistil, jak málo studenti ví o anatomii lidského 

těla a o fyziologii sexuality. Rozhodl se tedy provádět osvětové přednášky o sexualitě a 

následně obdržel dotaci, která mu umožnila zkoumat lidské sexuální chování (Roach, 2008). 
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Metoda sběru byla v té době průlomová. Sestavil dotazník, ve kterém bylo okolo 300 otázek 

týkajících sexuálního života lidí. Spolu se svými spolupracovníky procestoval Spojené státy a 

pomocí rozhovorů získal na 18 tisíc odpovědí o manželských i mimomanželských sexuálních 

praktikách, názorech, orientaci nebo masturbaci. Průlomový byl i Kinseyův přístup, zkoumal 

lidskou sexualitu z pohledu biologa. Výsledky tohoto výzkumu vydal ve dvou publikacích, 

Sexuální chování muže (1948) a Sexuální chování ženy (1953), právě v této druhé knize 

pojednává o ženské sexualitě a ženském orgasmu. 

Orgasmus Kinsey et. al. (1953) definují jako „výbušné uvolnění neuromuskulárního napětí, 

které je završeno vrcholem sexuální odezvy a následované návratem k normálnímu 

fyziologickému stavu“ (Lloydová, 2005, str. 21). Stejně jako pro Masterse a Johnsonovou je 

podle Kinseyho pochva na rozdíl od klitorisu necitlivá na dotek a proto většina žen dosahuje 

orgasmu pomocí masturbace. To potvrzují i výsledky jeho celonárodní studie, kde pouze 10% 

žen uvedlo, že dosahuje vaginálního orgasmu během pohlavního styku a to především v 

poloze, kdy žena ležela na muži (z celkového vzorku 5940 žen). Průměrná žena reaguje při 

pohlavním styku pomaleji než průměrný muž, ale stává se tak díky neúčinnosti běžných 

koitálních technik. Naopak techniky masturbace a mazlení jsou podle Kinseyho pro orgasmus 

mnohem účinnější. Orgasmu během masturbace dosahuje 58% žen. Nejběžnější masturbační 

technikou je manuální dráždění poštěváčku a malých stydkých pysků (84% ze všech 

masturbačních aktivit mezi ženami). Méně než pětina žen masturbuje vkládáním předmětů 

nebo prstů do pochvy a téměř všechny z těchto žen provádějí tuto činnost společně 

s drážděním klitorisu. Doba dosažení k orgasmu je u žen během masturbace 4 minuty, což je 

stejné jako u mužů. 9% žen uvedlo, že nedosahuje orgasmu vůbec. 

 

 

Obrázek č. 13 Procentuální zastoupení orgasmů během masturbace vzhledem k věku 

(Kinsey, 1953) 

Kinsey také zjistil značnou variabilitu ve frekvenci orgasmů u žen, kolem 50% žen 

dosahovalo orgasmu při každém pohlavním styku, naopak okolo 20% žen nedosahovalo 

orgasmu při styku nikdy. 14% žen uvedlo, že během pohlavního styku dosahují vícečetného 

orgasmu. Kinsey ve své studii rozlišil i to, zda žena během pohlavního styku dosáhla orgasmu 
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vyvolaného pouze pohyby mužova penisu v pochvě, nebo během styku s klitoridálním 

drážděním (Kinsey a kol., 1953). 

1.3 AKTUÁLNÍ ZAHRANIČNÍ TRENDY V PŘÍSTUPU K  ŽENSKÉMU  

ORGASMU 

V současné době většina autorů věnující se studiu ženského orgasmu klade důraz na vaginální 

orgasmus jako na plnohodnotnější formu vybití sexuálního napětí. Mezi nejznámější 

propagátory vaginálního orgasmu bezesporu patří Stuart Brody, jenž se soustřeďuje 

především na jeho psychologické benefity a Barry R. Komisaruk s Beverly Whippleovou, 

kteří zkoumají neurofyziologické aspekty ženského sexuálního vzrušení a orgasmu. 

1.3.1 STUART BRODY 

Stuart Brody (narozen 1959) působí jako profesor klinické psychologie na Univerzitě 

v Paisley ve Skotsku. V současné odborné společnosti patří mezi velké propagátory čistě 

vaginálního orgasmu (vyvolaného výlučně pohyby penisu v pochvě bez jakéhokoliv 

přídatného dráždění) a vyzdvihuje jeho pozitivní dopad na ženskou psychiku. To se snaží 

podpořit velkou řadou svých výzkumů. Zároveň se snaží empirickými výzkumy prokázat, že 

klitoridální masturbace je pro ženskou sexualitu škodlivá. Ženy, které preferují pro své 

vyvrcholení dráždění klitorisu, mohou podle něj narušit svoji přirozenou sexuální funkci. Toto 

jeho tvrzení je v souladu s teorií Freuda o nezralosti klitoridálního orgasmu u žen. Jako 

příklad uvádí švédskou studii, ve které bylo zjištěno, že ty ženy, které zažily svůj první 

orgasmus při vaginálním styku, častěji dosahují vaginálního orgasmu než ty ženy, které svého 

prvního orgasmu dosáhly při masturbaci a to drážděním klitorisu (Furl-Meyer, 2006). Brody 

navrhuje, aby se opustilo od léčení anorgasmie klitoridálně zaměřenými technikami, jelikož ty 

učí ženy se zaměřovat na sexuální počitky z klitorisu. Toto své tvrzení Brody potvrzuje ve své 

studii z roku 2010, kde měly účastnice výzkumu uvést, která oblast je podle nich důležitá pro 

dosažení orgasmu a jak dobře se dokážou vědomě zaměřit na vaginální vzrušení během 

vaginálního styku. Vyšší konzistence vaginálních orgasmů
4
 byla u těch žen, pro něž byla pro 

dosažení orgasmů důležitá oblast pochvy, nebo oblast pochvy a zároveň oblast klitorisu než u 

těch žen, které uvedly jako oblast organičnosti pouze klitoris. Dále byla zjištěna vyšší 

konzistence vaginálních orgasmů u žen, které jsou schopné se vědomě zaměřit na vaginální 

vzrušení během vaginálního styku (Brody & Weiss, 2010). Schopnost ženy zaměřit se na 

sexuální vzrušení se Brody snažil zjistit i měřením taktilní sensitivity žen. Ty ženy, které měly 

vyšší taktilní senzitivitu v konečcích prstů, vykazovaly vyšší frekvenci vaginálních styků 

(Brody, Houde, & Hess, 2010). 

Velká většina jeho výzkumů se zabývá prediktory a koreláty vaginálního orgasmu (sám 

Brody ho definuje jako orgasmus, kterého žena dosahuje během vaginálního pohlavního styku 

                                                
4 Procentuální výskyt vaginálních orgasmů v rámci pohlavních styků s partnerem. 



 

19 

bez jakéhokoliv přídatného klitoridálního dráždění, (Brody, 2011). Některé z těchto korelátů 

mohou být fyziologickými nebo psychologickými spouštěči vaginálního orgasmu, jiné mu 

naopak mohou nějakým způsobem zabraňovat v jeho dosahování, nebo mohou být jeho 

důsledkem (Brody, 2011). 

Jeden z jeho nejzásadnějších výzkumů uveřejnil v roce 2007, kde zjistil, že vaginální 

orgasmus souvisí s lepšími psychosociálními funkcemi (Brody, 2007). V navazujícím 

výzkumu se pak zaměřil na psychické obranné strategie, kde se vaginálně orgastické ženy na 

rozdíl od klitoridálně orgastických žen uchylovaly méně k nevyspělým psychologickým 

obranným strategiím (například vytěsnění nepříjemných zážitků, somatizace psychických 

problémů, aj., Brody & Costa, 2008). Svoji hypotézu Brody opíral o tvrzení Freuda, který 

považoval vaginální orgasmus za projev zdravé sexuality (Freud, 1953). I následná studie se 

opírala o Freudovo tvrzení, ke kterému došel při svých vědeckých pozorování. Podle Freuda 

činí obě pohlaví náchylnější ke vzniku neuróz orgasmus, kterého muž či žena dosáhla buď 

během vaginálního styku s použitím prezervativu, nebo během nějaké jiné sexuální aktivity 

než je vaginální styk. Takové vyvrcholení poskytuje pouze částečné uvolnění sexuálního 

napětí a zároveň nahromaděné sexuální napětí se může přeměnit v psychologické symptomy. 

Psychicky nevyzrálí lidé si budou pravděpodobněji vybírat jiné sexuální aktivity než vaginální 

styk bez použití prezervativů, aby tak snížili míru intimity. Tito lidé také vykazují nižší 

kvalitu vztahu a mají spíše negativní postoj k sexu (Costa & Brody, 2008). V posledním 

výzkumu zabývajícím se psychickými obrannými mechanismy byla u žen s psychicky 

vyzrálejšími obrannými mechanismy zjištěna větší různorodost sexuálních aktivit a vyšší 

konzistence vaginálních orgasmů během pohlavních styků. Zároveň ženy s méně vyzrálým 

obranným mechanismem častěji masturbovali, častěji dosahovaly klitoridálních orgasmů a 

častěji používaly při sexuálních aktivitách vibrátor. Také byl zjištěn pozitivní vztah mezi 

psychickým obranným mechanismem a užíváním alkoholu před pohlavním stykem. Pokud 

mají ženy negativnější postoj k sexuálním aktivitám, alkohol jim pomáhá zvýšit sexuální 

touhu (Costa & Brody, 2010). 

Další Brodyho výzkumy hovořící ve prospěch vaginálního orgasmu zahrnují spokojenost žen. 

Vyšší vnímaná partnerská kvalita (u 4 z 6 skórů a to: spokojenost, intimita, vášeň a láska, 

měřeno pomocí dotazníku Perceived Relationship Quality Components, viz Fletcher, 

Simpson, & Thomas, 2000) a celková kvalita ve vztahu byla zjištěna pouze u vaginálně 

orgastických žen, jež zároveň vykazovaly vyšší frekvenci vaginálních styků oproti frekvenci 

jiných nekoitálních aktivit. V další studii orgastické ženy uvedly vyšší spokojenost 

v sexuálním životě, psychickém zdraví, v partnerském vztahu a vztahu s přáteli, tak i 

celkovou životní spokojeností (Brody & Weiss, 2011). Zjištěna byla i preference vaginálně 

orgastických žen pro delší trvání vaginálního styku než uvedený průměr 16,2 minut a zároveň 

kratší doba předehry oproti uvedenému průměru 15,4 minut (Weiss & Brody, 2009). Taktéž 

byla u vaginálně orgastických žen zjištěna preference pro delší penis (v České Republice, kde 

byla studie prováděna, je velikost průměrného (erektovaného) penisu brána jako délka 200 
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korunové bankovky, tj. 14,5 centimetru). Také ty ženy, které dosahují vaginální orgasmu při 

pohlavním styku, vykazovaly vyšší shodu mezi subjektivním hodnocením a genitálně 

naměřenou reaktivitou na erotické stimuly, tato shoda nebyla zjištěna ani u masturbace, ani 

při nekoitálních partnerských aktivitách (Brody, 2007). Vyšší frekvence vaginálních styků též 

pomáhá ke sladění fyzického a emočního vzrušení, to souvisí s nižší tělesnou hmotností, 

užším pasem a boky (Brody, 2004), nižší vegetativní reakcí na stres (Brody, 2006) a zdravější 

variabilitou na stres (Brody & Preut, 2003). Jako další možný fyziologický ukazatel 

schopnosti vaginální organičnosti by podle Brodyho mohl být i výrazný výběžek horního rtu 

(tuto teorii založil na klinickém pozorování, mohlo by se jednat o viditelný znak vaginální 

orgastičnosti, pravděpodobně prenatálního původu). Ve své studii prokázal, že ženy 

s výraznějším výběžkem horního rtu pravděpodobněji dosahují vaginálního orgasmu snáze 

(Brody & Costa, 2011). 

Se svými spolupracovníky (Nicholasová, Brody, de Sutter, de Carufel, 2008) dále zjistil, že na 

základě způsobu ženské chůze se dá rozpoznat, zda žena dosahuje vaginálního orgasmu (už 

ale podle chůze nedokázali zjistit, zda žena dosahuje pouze klitoridálního orgasmu). Tuto 

schopnost lze podle nich rozeznat na následujících 3 znacích: předozadní rotace pánve, délka 

kroku a dynamičnost chůze. Vaginálně orgastické ženy chodí uvolněněji a smyslněji 

(podrobněji se touto studií budu zabývat v empirické části). Závěr této studie je v souladu 

s koncepcí Wilhelma Reicha, že chronické svalové blokace narušují sexuální funkci tím, že je 

narušena citlivost a pohyblivost svalů v pánevní oblasti. 

Z endokrinologického hlediska mluví ve prospěch vaginálního orgasmu další výzkum Stuarta 

Brodyho, ve kterém zjistil, že hladina prolaktinu v krvi se po vaginálním styku zvýší o 400% 

více jak po masturbaci. Zvýšení prolaktinu po orgasmu odráží pocit sexuální nasycenosti 

(souvisí se snížením hladiny dopaminu po orgasmu, viz níže; Brody & Krüger, 2005). 

Rámeček č. 3 - Endokrinní mechanismy 

Sexuální funkce, které jsou důležitou součástí funkcí reprodukčních, jsou ovládány složitými 

ději hormonálního charakteru. Neurochemické mechanismy ustanovují a regulují rozdílné 

aspekty sexuálního chování. Hlavní neurochemické systémy se skládají z monoaminů a 

peptidů, které obsahují neurotransmitery a hormony jako dopamin, serotonin, norepinefrin, 

prolaktin, oxytocin, endogenní opioidní peptidy aj. (Krüger & Hartmann, 2005). 

Produkce pohlavních hormonů (androgeny a estrogeny) probíhá v gonádách a podléhají 

zpětnovazebným regulacím v ose hypotalamus – hypofýza – gonády. U mužů funguje tato osa 

bez větších výkyvů, zatímco u žen se hladina hormonů mění v závislosti na věku a 

menstruačním cyklu. 

Androgeny jsou mužské pohlavní hormony, ale v malém množství se tvoří i u žen. Hladina 

testosteronu u žen vzrůstá ve folikulární fázi a jeho nejvyšší hladina se nachází v době 

ovulace. Testosteron přímo ovlivňuje sexuální vzrušivost i hladinu sexuální touhy žen. 
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Estrogeny jsou ženské pohlavní hormony, které zodpovídají za vývoj ženského reprodukčního 

systému a hrají významnou roli v řízení ženských sexuálních funkcí. Zodpovídají za správnou 

lubrikaci pochvy, sexuální zájem a vzrušivost ženy, zvyšují tepenný průtok pochvou, 

klitorisem a uretrou a přispívají k ženské sexuální odpovědi (Weiss a kol., 2010). Hladina 

estrogenů se snižuje v období menopauzy, v jehož důsledku se většina žen setkává se 

změnami sexuálních funkcí, jako je ztráta libida, bolestivý styk, potíže s dosažením orgasmu a 

sníženo citlivostí genitálu. 

Oxytocin je peptidický hormon, jenž je produkován podvěskem mozkovým a do krevního 

oběhu je uvolňován z neurohypofýzy. Znám je jako hormon lásky, důvěry a věrnosti, ženě 

usnadňuje porod, umožňuje vystřikování mléka do prsou při kojení dítěte a má regulační 

charakter v sexuální aktivitě. Vyplavování oxytocinu je spojené s dostatečnou stimulací 

genitálu a orgasmem, který vyvolá pohyby genitálních svalů a transport spermií do 

reprodukčního ústrojí ženy (Bancroft, 2005). 

Endorfin patří mezi endogenní opioidy, které se vyplavují z hypotalamu. Na lidský 

organismus má analgetický a sedativní účinek, podněcuje lidskou touhu, sexuální prožívání a 

spokojenosti. Ve velké míře se vyplavuje při orgasmu (Čihák, 2010). 

Prolaktin je peptidický hormon vylučovaný hypofýzou, jehož nejdůležitější funkcí je podpora 

laktace u žen. Hladina prolaktinu se zvyšuje po orgasmu, člověk se díky němu cítí ospalý a 

unavený. Hyperprolaktinemie potlačuje sexuální apetenci, může způsobovat sexuální 

dysfunkce u mužů i žen a neplodnost. U žen se objevuje především v době těhotenství a 

kojení. Tvorba prolaktinu je ovlivněna tlumivým vlivem dopaminu, jehož hladina po orgasmu 

klesá, díky němu partneři pociťují sexuální nasycení a následně podněcuje další sexuální 

vzrušení. (Krüger & Hartmann, 2005). Dopamin patří k centrálním mediátorům sexuálního 

vzrušení a podporuje sexuální motivaci. 

Po orgasmu se do krve vyplavuje i noradrenalin, serotonin a LH-RH (luteotropin releasing 

hormon). 

1.3.2 BARRY KOMISARUK A BEVERLY WHIPPLEOVÁ  

Američtí vědci Barry Komisaruk a Beverly Whippleová se zabývají neurofyziologickou 

stránkou ženského orgasmu. Ve svém nejzásadnějším výzkumu z roku 2004 změnili 

dosavadní názor lékařů, že ženy s poškozenou míchou nemohou mít orgasmus. Zjistili, že 

senzorické vjemy z klitoridálního orgasmu jsou vedené přes pudendální nerv do míchy a 

odtud dále do mozku. Naproti tomu senzorické vjemy z vaginálního orgasmu putují nejen 

pudendálním nervem, ale také nervem pánvovým, hypogastrickým a nervem vagem. Nerv 

vagus neprochází míchou, ale je jedním z dvanácti hlavových nervů. Vede z mozkového 

kmene ke krku a potom se proplétá a klikatí tělem, prochází hrudní dutinou – srdcem a 

plícemi, větví se do očních zornic a do slinných žláz a propojuje se s podbřiškem, dutinou 
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břišní, se střevy, s močovým měchýřem a s nadledvinami, ale i přesto obchází míchu. Okružní 

cesta tohoto nervu končí tak, že zachází do dělohy a děložního krčku. Nerv vagus se proto dá 

stimulovat narážením penisu na děložní krček. Tuto studii prováděli na skupině žen, které 

v důsledku zranění trpěly poškozením míchy a necítily nic od pasu dolu. Přesto byly schopné 

dosáhnout vaginálního orgasmu (Komisaruk a kol., 2004). Oba vědci konstatovali, že díky 

tomuto zjištění by tento výzkum mohl pomoci ženám s neurologickými problémy vést 

normální sexuální život. 

Ve své další studii zjišťovali pomocí funkční magnetické resonance, které oblasti v mozku se 

při orgasmu aktivují. Ženy byly požádány, aby se masturbací samy přivedly k orgasmu 

(drážděním děložního krčku), přitom oba vědci sledovali, co se přitom odehrává v mozku. 

Následně pořídili sérii snímků, které prozradily, že se aktivovaly tyto mozkové oblasti: 

hypotalamus (řídí teplotu, hlad, žízeň a únavu), amygdala (centrum emocí), insula a 

cingulární kůra (zpracovávají emoce a bolest), hipokampus (paměť), jádro nucleus accumbens 

(zpracovává vjemy libosti, slasti, blaha a radosti), nucleus caudatus (zodpovědný za paměť) a 

prefrontální kůra (kontroluje funkce jako rozhodování a představivost). Všechny ženy prošly 

stejnou reakcí mozku (Komisaruk & Whipple, 2005). 

 

Obrázek č. 14 Aktivace některých mozkových center při orgasmu 

Výsledky této studie se částečně lišily od studie Jannika Georgiadise z holandské univerzity 

v Groningenu, který provedl podobný experiment s dvojicí lidí při sexuálním aktu. Při 

testování zjistil, že ty samé části mozku, které se při sexuálním vzrušení pomocí fantazie 

aktivují, se během orgasmu náhle vypínají. Během orgasmu dochází i k deaktivaci 

orbitrofrontální kůry v levé části mozku - ta je spojována s funkcí sebekontroly (Georgiadis a 

kol, 2009). 
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Obrázek č. 15 Porovnání aktivovaných oblastí v mozku u mužů a žen během masturbace 

(Georgiadis a kol., 2009) 

 

Obrázek č. 16 Porovnání aktivovaných oblastí v mozku u mužů a žen během orgasmu 

(Georgiadis a kol., 2009) 

Rámeček č. 4 - Neurofyziologie sexuálního vzrušení 

Orgasmus zůstával po dlouho dobu po neurofyziologické stránce záhadou. Sexuální vzrušení 

a orgasmus jsou řízeny centrální nervovou soustavou, jsou závislé na kognitivních i 

senzorických faktorech. Bez sexuálního vzrušení by nedošlo k aktivaci kognitivních a 

fyziologických procesů, které vedou k sexuálnímu chování (Schober, 2007). 

Přenos senzorických informací z ženského genitálu do mozku zajišťují periferní nervy. 

Pudendální nerv přenáší senzorické informace z klitorisu, pánevní nerv z pochvy a děložního 

čípku a hypogastrický nerv z močového měchýře a děložního hrdla. Všechny impulsy jsou 

vedeny přes míchu až do mozku, zatímco poslední z periferních nervů, nerv vagus, přenáší 

informace z děložního hrdla do mozku přímo v oblasti otvoru lebeční bazi mezi dvěma zářezy 

na týlní a spánkové kosti (foramen jugulare). Mícha má co se sexuálního vzrušení týče 
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několik funkcí. Přijímá hlavní část somatosenzorických vstupů, filtruje vstupy v každém svém 

úseku, přijímá signály ze sestupných míšních drah a vytváří výstupy motorických neuronů 

(Schober, 2007). 

 

Obrázek č. 17 Inervace ženských pohlavních orgánů 

(http://anatomytopics.wordpress.com/2009/01/10/40autonomic-innervation-of-the-abdominal-and-pelvic-organs-

the-cartilage-tissue-fetal-membranes-umbilical-cord-amniotic-fluid-fetal-circulation/) 

Ženské sexuální vzrušení a vyvrcholení zahrnuje různá mozková centra, jež nám ukazují 

moderní zobrazovací metody mozkových funkcí, např. funkcí magnetická rezonance). Části 

mozku, které se aktivují během vzrušení a orgasmu u žen jsou uvedené výše. 

1.3.3 DALŠÍ SOUČASNÉ VÝZKUMY VAGINÁLNÍHO ORGASMU  

Studie Graviny a kol. (2008) z italské univerzity v L´Aquily se snažila dokázat i možnou 

anatomickou predispozici, která by mohla mít vliv na ženskou sexuální odezvu. Cílem bylo 

zjistit, zda variabilita v tloušťce průřezu uretrovaginální oblasti může korelovat s přítomností 

vaginálního orgasmu u žen. Čím byl průřez silnější, tím byla větší pravděpodobnost, že žena 

má zkušenost s vaginálním orgasmem. 

Harris a kol. (2008), stejně jako Brody, zjistili, že neschopnost dosahování orgasmu během 

pohlavního styku může souviset s psychologickými a sociálními problémy. I osobnostní 

charakteristiky mohou hrát roli ve vývoji nebo udržení těchto problémů. Ženy, které 

nedosahují vaginálního orgasmu, vykazují vyšší introverzi, jsou emočně nestabilní a uzavírají 

se vůči novým zkušenostem. Dalším psychosociálním faktorem pozitivně ovlivňující 

organičnost (jak klitoridálního, tak i vaginálního původu) je emoční inteligence (Burri a kol., 

2009). Anglická studie Dunn a kol. (2005) se zabývala genetickými vlivy na variabilitu 

http://anatomytopics.wordpress.com/2009/01/10/40autonomic-innervation-of-the-abdominal-and-pelvic-organs-the-cartilage-tissue-fetal-membranes-umbilical-cord-amniotic-fluid-fetal-circulation/
http://anatomytopics.wordpress.com/2009/01/10/40autonomic-innervation-of-the-abdominal-and-pelvic-organs-the-cartilage-tissue-fetal-membranes-umbilical-cord-amniotic-fluid-fetal-circulation/
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v ženské sexuální odezvě. Vědci rozeslali dotazník obsahující otázky na dosahování orgasmu 

při masturbaci a pohlavním styku jednovaječným a dvouvaječným dvojčatům, na základě 

získaných odpovědí zjistili, že variabilita v schopnosti dosahování orgasmu může být 

vysvětlena genetickými vlivy z 34% až 45%, s malou nebo téměř žádnou rolí sdíleného 

prostředí (např. rodinné prostředí, náboženství, sociální třída aj.). 

Četné výzkumy se věnovaly i spojitostí mezi vaginálním orgasmem a evolučními teoriemi. 

Shackerford a kol. (2000) a později Puts a kol. (2011) zjistili, že prediktorem vaginálního 

orgasmu jsou 2 objektivně měřitelné kvality, podle kterých si ženy vybírají své partnery – 

mužská atraktivita a maskulinita
5
. Ženy také s atraktivnějšími a maskulinnějšími muži 

dosahují orgasmu spíše před mužskou ejakulací. Tyto výsledky potvrzují jednu z evolučních 

teorií, jež předpokládá, že ženský orgasmus podporuje početí a tudíž, že pro ženu je adaptivní 

být oplodněna spíše mužem s kvalitními geny. Další známkou mužské genetické kvality je 

fluktuační symetrie, tou se ve své studii zabývali Thornhill a Gangestad (1995). Ženy 

mnohem častěji dosahovaly vaginálního orgasmu s muži, kteří vykazovali nízkou fluktuační 

asymetrii
6
. Výzkum McKibbina a kol. (2010) zjistil, že muži, kteří se cítili ve vztahu 

spokojenější, mají mnohem vyšší zájem na tom, aby jejich partnerka dosáhla orgasmu během 

jejich společného pohlavního styku. Následně se jim ukázalo, že pozitivní vztah mezi 

partnerskou spokojeností muže a jeho zájmem o partnerčin vaginální orgasmus je posílen 

kompeticí spermií a taktéž že ti, co uvedli vyšší riziko kompetice spermií, mají pozitivní vztah 

mezi spokojeností ve vztahu a zájmem o partnerčin vaginální orgasmus. Tento vztah se 

nepotvrdil u mužů, kteří uvedli nižší riziko kompetice spermií. Tyto výsledky jsou v souladu 

s teorií Bakera a Bellise (1993), že ženský orgasmus slouží k udržení spermií v reprodukčním 

traktu ženy. V tomto případě je v zájmu partnera, aby žena dosáhla vaginálního orgasmu a on 

tak snížil riziko kompetice spermií
7
. Důležitá je i doba, kdy žena při styku dosáhne 

vaginálního orgasmu. Aby žena mohla otěhotnět, měla by dosáhnout orgasmu po ejakulaci 

partnera, to ve své studii potvrdil Singh a kol. (1998), kde dosažený orgasmus po partnerově 

ejakulaci byl signifikantním prediktorem ženiny touhy otěhotnět. Výzkum Brewera a 

Hendrieho (2010) se zabýval vokalizačním projevem žen během pohlavního styku. 

Vokalizační projev ženy se zvyšoval k blížícímu se vyvrcholení muže a trval současně s ním. 

V okamžiku, kdy muž dosáhl orgasmu, ženin vokalizační projev se snižoval. Tato skutečnost 

naznačuje, že většina z těchto vokalizačních projevů je vědomá a může sloužit k manipulaci 

partnera a ovlivnit tak načasování jeho orgasmu (většina žen takto s mužem manipuluje, 

protože ví, že sama orgasmu nedosáhne). Z evolučního hlediska toto manipulativní chování 

podporuje satisfakci muže, jež může posílit partnerské pouto, tím si žena zajistí zdroje a 

                                                
5 Fyzická atraktivita a maskulinita je signálem fenotypové a genetické kvality muže. Sexuální selekce 

upřednostňuje ty muže, kteří jsou nositeli projevů genetických kvalit, tj. zdraví, mládí a plodnosti jedince 

(Thornhill, 1995).  
6 Fluktuační asymetrie jsou drobné náhodné odchylky od dokonalé bilaterální asymetrie. Není podmíněna 

geneticky, ale vzniká v důsledku poruch a nerovnoměrnosti v ontogenezi jedince (Thornhill, 1995).  
7 Kompetice spermií se objevuje mezi spermiemi několika mužů, které soupeří o oplodnění vajíčka 

v reprodukčním traktu ženy. Kompetice spermií se může objevit pouze v případě, že žena má pohlavní styk 

s několika partnery (McKibbin, 2010).  
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ochranu muže plynoucí z jejich partnerského vztahu. Dále může snižovat riziko nevěry a 

následného opuštění partnerky. Podrobněji se budu funkcemi ženského orgasmu zabývat ve 2. 

kapitole. 

1.4 ČESKÁ ŠKOLA  

Mezi nejznámější představitele české sexuologie bezesporu patří Stanislav Kratochvíl a Petr 

Weiss. Stanislav Kratochvíl v rámci své klinické praxe zjistil, že některé partnerské a 

manželské problémy pramení z nespokojenosti či dysfunkčnosti jejich sexuálního života. 

V rámci terapie dával svým pacientkám zakreslit graf, který zachycuje jejich sexuální 

vzrušení, tím získal údaje o velké variabilitě a rozdílnosti ženského sexuálního prožívání. Petr 

Weiss spolu se svým kolegou Jaroslavem Zvěřinou provedl několik celonárodních výzkumů o 

sexuálním chování obyvatelů České Republiky, jedna část se týkala i ženské sexuality a 

prožívání orgasmu. 

1.4.1 STANISLAV KRATOCHVÍL  

Stanislav Kratochvíl (narozen 1932) se řadí mezi přední české klinické psychology. Zabývá se 

především psychoterapií a systematickou sexuální terapií. Pozornost věnuje nejen samotné 

sexualitě, ale i partnerským a manželským vztahům. Působí jako vedoucí psycholog 

v Psychiatrické léčebně v Kroměříži a současně je profesorem klinické psychologie na 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Orgasmus Kratochvíl definuje jako „pocitové vyvrcholení sexuálního vzrušení. Je to 

nejintenzivnější zážitkový bod po narůstajících příjemných pocitech v průběhu sexuálního 

dráždění. Před dosažením orgasmu mívá žena pocit, že chce stále pokračovat, cítit vzrušení 

stále intenzivněji. Při orgasmu náhle (explozivně) dosahuje uvolnění a uspokojení. Vzrušení 

poklesne se šťastným pocitem dosaženého vrcholu. Tento zážitek bývá provázen intenzivními 

pocity v malé pánvi, jako je rozlévající se pocit tepla a někdy i pocity stahů či tepání v oblasti 

lůna a pochvy“. (Kratochvíl, 2003, str. 89-90). Prožitek orgasmu bývá spojen s objektivně 

registrovatelnou fyziologickou reakcí, jíž jsou mimovolní rytmické stahy svalů kolem přední 

třetiny pochvy (orgasmus se ale může dostavit i bez těchto stahů). Kratochvíl se nestaví ani na 

stranu vaginálního orgasmu, ani na stranu klitoridálního orgasmu. Tvrdí, že za současného 

stavu poznatků není účelné snažit se vše převádět na společného jmenovatele nebo označovat 

všeobecně určitý druh stimulace jako rozhodující nebo hodnotnější. Vhodnější je předpoklad 

několika typů ženské sexuální reaktivity a několika senzitivních oblastí a aferentních 

nervových drah pro vyvolání orgastického reflexu (Kratochvíl, 2003)
8
. 

                                                
8 Podle Kratochvíla ženy dosahují orgasmu drážděním klitorisu, drážděním poševních stěn, roztahováním a 

stahováním pubococcygeálních svalů kolem poševního vchodu, drážděním děložního krčku při hlubokém 

pronikání údu, nebo i konečník (Kratochvíl, 2003). 
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V letech 1987 až 1992 provedl Stanislav Kratochvíl výzkum týkající se organičnosti žen u 

200 pacientek, které se léčily pro neurózu. Data pak porovnával s dotazníky SGŽ
9
 

vyplněnými anonymně pracovnicemi zdravotnických zařízení a manželských poraden. 

V tomto výzkumu zjistil, že klitoridální stimulací dosahovalo orgasmu 90% neurotiček a 94% 

zdravotnic, vaginální stimulací 74% neurotiček a 84% zdravotnic (ženy mohly odpovědět 

v obou případech). 59% neurotiček a 80% zdravotnic pociťují kontrakce v pochvě, 11% (3%) 

kontrakce nepociťovaly, 22% (10%) kontrakce pociťovaly pouze občas a 8% (7%) žen 

neodpovědělo, nebo orgasmu nedosahují. Čtvrtina neurotických respondentek odhaduje délku 

svého orgasmu do 20 vteřin, stejný počet uvedl délku 30 a více vteřin a ostatní ženy uvedly, 

že nedokážou čas posoudit. U druhé skupiny žen téměř polovina odhaduje délku svého 

orgasmu na 30 a více vteřin. Vícečetného orgasmu dosahuje 14% neurotiček a 43% 

zdravotnic. Na otázku, zda při orgasmu u nich dochází k vypuzení tekutiny, 6% uvedlo, že 

ano a 13%, že někdy (shodné výsledky u neurotiček i zdravotnic). Dotazník SGŽ obsahoval 

graf, do kterého měly respondentky zakreslit křivku jejich sexuálního vzrušení. Kratochvíl se 

tak snažil zjistit subjektivní průběh vzrušení při sexuální aktivitě s partnerem a oddělit od sebe 

vzrušení v období prekoitálního, koitálního a postkoitálního. Ženám byly nabídnuty dva grafy 

shodné sítě, jeden pro zakreslení typického průběhu a druhou pro zakreslení případného 

alternativního průběhu sexuálního vzrušení. Dále byly požádány, aby odhadly čas trvání 

předehry, trvání soulože a trvání orgasmu a aby následně ohodnotily svoji spokojenost 

s typem průběhu aktivity, který do grafu zakreslila (Kratochvíl, 1993). Tento postup nabízí 

ženám, aby si našly křivku i způsob reagování a prožívání, který nejvíce odpovídá jejich 

sexuální kapacitě a jejich sexuálnímu scénáři, a aby porovnaly, jak podobné sexuální 

stimulace prožívají jiné ženy. Mužům pak nabízí tato kolekce křivek průběhu sexuálního 

vzrušení před souloží, při souloží a po ní podněty k hlubšímu zamyšlení nad reagováním 

jejich partnerek a k odbourání mýtu o univerzalitě ženské sexuální reakce (Kratochvíl, 2005). 

Na základě získaných údajů rozdělil Kratochvíl křivky do 4 základních kategorií: klasická 

křivka, křivka s orgasmem mimo soulož, křivka s vícečetným orgasmem a křivka bez 

orgasmu. 

Klasická křivka 

Klasická křivka je charakterizována postupným nárůstem vzrušení a jedním orgasmem 

v průběhu nebo na konci pohlavního styku. Jen v některých případech obsahuje fázi plató. Pro 

většinu žen s klasickým průběhem vzrušení při souloži zachycuje křivka postupné stálé 

narůstání stupně vzrušení až k dosažení vyvrcholení. Variantou k této klasické křivce je 

křivka, které obsahuje fázi plató, ta může mít pozvolný vzestup následovaný kulatým 

vrcholem, nebo může být zaznačen jako rovinka, ze které prudce vyvstane ostrý orgasmus. 

Různé obměny této křivky se vyskytovaly téměř u poloviny žen z Kratochvílova souboru 

(Kratochvíl, 2005). 

                                                
9 Dotazník SGŽ (Sexuální graf ženy) vyvinul Stanislav Kratochvíl pro zachycení křivek průběhu ženského 

orgasmu. Obsahuje otázky na preferovanou stimulaci vedoucí k orgasmu a na míru vzrušivosti na různých 

místech pochvy.  
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Obrázek č. 18 Ukázka klasické křivky (Kratochvíl, 2005) 

Křivka s orgasmem mimo soulož 

K tomuto typu patří křivky, na nichž je vrchol zakreslen buď před souloží, nebo po souloži. 

V prvním případě křivka v průběhu soulože zvolna nebo rychle klesá, v druhém případě mírně 

narůstá, kolísá nebo zůstává na plató. Tato křivka je typická pro klitoridální typ ženské 

sexuální reaktivity, kdy žena není schopna dosáhnout vaginální orgasmu během pohlavního 

styku s partnerem. 

 

Obrázek č. 19 Křivka orgasmu před souloží. Při souloži pomalý pokles vzrušení (Kratochvíl, 2003) 

 

Obrázek č. 20 Křivka orgasmu po souloži. Při souloži kolísání vzrušení (Kratochvíl, 2003) 

Křivka s více orgasmy 

U křivek s více orgasmy následují vrcholy brzy po sobě (opakovaný orgasmus v průběhu 

soulože, nebo může být mezi nimi větší časový odstup. Vzrušení u některých křivek mezi 

orgasmy značně klesá, u jiných je pokles minimální a křivka se prakticky po celou dobu 
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opakujících se orgasmů drží blízko vrcholu. Některé křivky kombinují orgasmy koitální, 

s orgasmem prekoitálním nebo postkoitálním. Vrcholy bývají ostré nebo kulaté. 

 

Obrázek č. 21 Křivka vícečetného orgasmu. Tři vrcholy při orgasmu, čtvrtý na závěr soulože (Kratochvíl, 2003) 

 

 

Obrázek č. 22 Křivka vícečetného orgasmu. Ostré mimokoitální orgasmy a kulatý koitální orgasmus  

(Kratochvíl, 2003) 

 

Křivka bez orgasmu 

Do této kategorie jsou zařazeny křivky, na kterých dosažení linky znamenající orgasmus 

chybí. Křivka zůstává buď dole, nebo se s dosažením určitého stupně vzrušení zastavuje nebo 

různě vlní a nakonec se vrací zpátky k základně. Někdy dokonce klesá až pod ni do oblasti, 

která označuje nepříjemné pocity, nechuť, nebo dokonce odpor. Na základě informací 

z dotazníku žen, které zakreslily anorgastickou křivku, lze rozlišit, zda žena nedosahuje 

orgasmu nikdy, nebo jde o částečnou anorgasmii, či jestli jde o anorgasmii primární (žena od 

začátku svého pohlavního života nedosáhla orgasmu) nebo sekundární (pod vlivem 

nespokojeného sexuálního života, partnerského vztahu nebo celkové duševní rovnováhy 

ženy). 
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Obrázek č. 23 Křivka bez vrcholu s mírným vzrušením při souloži (Kratochvíl, 2003) 

 

Obrázek č. 24 Křivka s mírným vzrušením při předehře a nepříjemnými pocity při souloži (Kratochvíl, 2003) 

Nejčastěji se mezi neurotickými ženami a zdravotnicemi vyskytoval základní typ sexuálního 

reagování plynulá jednovrcholová křivka (63% u neurotiček, 67% u zdravotnic). U neurotiček 

jsou na druhém místě křivky bez orgasmu (20%), zatímco u zdravotnic křivky s více orgasmy 

(16%). Orgasmu mimo soulož dosahovalo 5% neurotiček a 7% zdravotnic. Křivka s více 

orgasmy se vyskytovala pouze u 4% neurotiček. Bez orgasmu bylo 6% zdravotnic. Křivky 

s vyznačenou fází plató se vyskytovaly v obou souborech shodně u necelých 10%. 

Podle Kratochvíla (2003) klasický typ, typ s orgasmem mimo soulož a typ s více orgasmy 

představují varianty uspokojivého průběhu sexuálního života, zatímco převažování 

partnerských sexuálních aktivit bez orgasmu ženy by mohl představovat problém. Některým 

ženám nemusí chybějící orgasmus vadit, ale ty ženy, které po něm touží, mohou trpět různými 

potížemi. Jim je doporučeno podstoupit terapii (terapeutickými přístupy se budu zabývat ve 3. 

kapitole). 

1.4.2 PETR WEISS 

Petr Weiss (narozen 1954) je přední český sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut. 

Oblastí jeho zájmu jsou převážně sexuálními dysfunkce a deviace, přesto i některé své práce 

věnoval studiu ženského orgasmu. 

Petr Weiss provedl spolu s Jaroslavem Zvěřinou v letech 1993 a 1998 (další pak v letech 2001 

a 2010) reprezentativní výzkum sexuálního chování české populace. V rámci prvního 

výzkumu se účastnilo 857 žen, v rámci druhého pak 1001 žen. Výsledky těchto výzkumu 

potvrdily různorodost zdrojů možného sexuálního vzrušení a následného vyvrcholení žen. U 

českých žen převládá klitoridální (41% žen v roce 1993, 35% v roce 1998) či kombinovaný 
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typ vzrušivosti (34% v roce 1993, 38% v roce 1998), přesto ale téměř 20% respondentek 

uvedlo, že orgasmu dosahuje drážděním v pochvě a poševního vchodu. Tyto data dokazují, že 

značné procento žen je vaginálně orgastických. Pokud jde o délku orgasmu, tak 67% žen 

uvedlo, že jejich orgasmus trvá v rozmezí 20 až 29 vteřin, 21% odhaduje trvání svého 

orgasmu na 30 a více vteřin. Průměrná odhadovaná délka orgasmu byla 19 vteřin. 66% žen 

uvedlo, že během styku dosahují pouze jednoho orgasmu, 25% dosahuje orgasmu více a 9% 

nedosahuje orgasmu vůbec. Ženy, které dosahovaly více orgasmů během jedné soulože, 

udávaly nejčastěji 2 až 3 orgasmy. Nejvyšší uvedený počet orgasmů byl 30. 
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2. FUNKCE ŽENSKÉHO ORGASMU 

 

Blackledgeová (2005) ve své knize Vagina představuje chápání ženského orgasmu od 

starověku po současnost. Řecký lékař Galénos považoval orgasmus za signál uvolnění 

genitálních tekutin daného jedince, které je nutné ke vzniku nového jedince – v té době se 

totiž věřilo, že muži i ženy přispívají k početí dítěte svým semenem. V okamžiku orgasmu 

obě pohlaví vypuzují z genitálií zárodky nového života. Pokud žena orgasmu nedosáhla, pak 

se nemohlo její semeno uvolnit a nemohla otěhotnět. Tento názor zastával i Hippokratos, 

který zároveň propagoval důležitost simultánního orgasmu muže a ženy a to z toho důvodu, 

že děloha ženy se po orgasmu stáhne a uzavře, a tím zamezí vstupu opožděného spermatu 

muže. Obě Hippokratovy ideje zůstaly v povědomí veřejnosti až do 18. století. Naproti tomu 

Aristoteles chápal orgasmus jako zcela oddělený od explozivního uvolnění semene. Z tohoto 

důvodu mohla žena otěhotnět bez orgasmu, přestože nepopíral, že když žena vyvrcholí, její 

pochva se chová jako „schraňující nádobka“, která zřejmě slouží k tomu, aby vtáhla dovnitř 

semeno. 

Přesvědčení, že ženský orgasmus usnadňuje početí ženy, zůstalo i v průběhu středověku. 

Důsledkem toho církev i věda nahlížela na ženskou sexuální rozkoš jako na přijatelnou a 

dokonce morální, protože tato sexuální rozkoš sloužila k zplození nového života. Lékařské 

rady v té době zdůrazňovaly důležitost toho, aby se muž snažil přivést ženu k orgasmu, proto 

mužům radili, jak nejlépe ženu stimulovat, aby dosáhla tohoto stavu. V 18. a 19. století došlo 

k porušení vazby mezi ženským orgasmem a početím, přesto se idea prospěšnosti ženského 

orgasmu neztratila. Lékaři ho považovaly nezbytný pro zdraví žen. Neplodným ženám a 

ženám trpícím psychickými obtížemi pomáhali masírováním klitorisu a pochvy až do 

okamžiku orgasmu. V rámci této léčby dokonce vytvořili i první vibrační přístroje, které měli 

celou léčbu zefektivnit
10

. 

Weiss (2000) uvádí, že ženský orgasmu je v přírodě zřejmě poslední vývojovou funkcí. U 

samiček nižších živočichů se vůbec nevyskytuje, naopak u některých samic primátů byl 

orgasmus prokázán. Laboratorní výzkumy pomocí elektronického měření zjistily výskyt 

orgasmu u makaků medvědích (převážně během homosexuálního páření dvou samic). 

Zajímavé také je, že autoeroticky se uspokojující samice makaků medvědích nikdy nebyly 

v estrusu, tato skutečnost poukazuje na to, že samičí orgasmus u těchto druhů je nezávislý na 

cyklu estrusu a jejich homosexuální chování nevyvolává přímo hormonální stav estrusu 

(Chevalier-Skolnikoffová, 1976). Tím ovšem došlo k popření tvrzení o jedinečnosti ženské 

sexuality v evoluční řadě, tedy že pouze ženy jsou schopné věnovat se sexuálním aktivitám 

v průběhu celého roku. Mezi další druhy, u kterých byl zjištěn výskyt orgasmu, patří 

                                                
10 První vibrační přístroj vynalezl v roce 1869 americký lékař George Tylor. 
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makakové červenolící, makakové japonští, šimpanzi trpasličí a šimpanzi bonobo (Vančata & 

Vančatová, 2002). 

Elisabeth Lloydová ve své knize The case of female orgasm: bias in the science of evo lution 

(2005) podává ucelený přehled evolučních teorií o úloze ženského orgasmu. Tyto teorie 

roztřídila do kategorií podle daných společných charakteristik a uvádí k nim i kritiky jiných 

autorů. První skupina autorů přisuzuje ženskému orgasmu důležitou roli ve vztahu muže a 

ženy, účelem ženského orgasmu je prohloubit vztah mezi partnery, zpevnit svazek a vytvořit 

tak co nejlepší podmínky pro příchod dětí. Podle Desmonda Morrise (1967) pohlavní styk 

partnerům přináší vzájemné emoční uspokojení a orgasmus partnera je odměnou za tento styk. 

Morris ovšem nebral v úvahu to, že ne všechny ženy jsou schopné během pohlavního styku 

dosahovat orgasmu. Niles Newton (1973) souhlasí s názorem, že ženský orgasmus pomáhá 

k upevnění párového soužití a to zapojením silných emocí, které doprovází orgasmus. Tyto 

emoce fungují jako model pro operantní podmiňování, jelikož potěšení získané během styku 

může partnera svazovat do reprodukčního partnerství. Žena, které má s partnerem 

uspokojující vztah, obvykle spojuje sexuální chování s nutkavou péčí o partnera a vytváří mu 

domov. Newton tak předkládá těsný vztah existence ženského orgasmu s genderovou rolí 

ženy. Úskalím jeho teorie je však ztotožnění pohlavního styku s výskytem ženského orgasmu. 

Podle Cambella (1966) nebo Beache (1973) vznikl ženský orgasmus proto, aby motivoval 

ženy k pohlavnímu styku.  

Další možná funkce ženského orgasmu staví na hypotéze o kompetici spermií. Zastánci této 

teorie jsou Baker a Bellis (1993), kteří tvrdí, že ženský orgasmus slouží jako mechanismus 

pro manipulaci se spermiemi muže. Při orgasmu pochva nasává sperma a tím dojde k jejich 

zadržení v reprodukčním ústrojí ženy. Důležitá je i doba, kdy žena v průběhu pohlavního 

styku orgasmu dosáhla. Pokud se orgasmus ženy dostaví v době mezi 1 minutou před 

ejakulací muže a do 45 minut po jeho ejakulaci, pak je zadržení spermií v reprodukčním 

ústrojí ženy vysoké. Jestliže žena dosáhne orgasmu více než 1 minutu před ejakulací muže, 

pak v pochvě zůstane pouze málo spermií. Navíc také zjistili, že čím delší doba uplyne od 

posledního orgasmu, tím více spermií zůstává po styku v pochvě a jejich množství je závislé i 

na intenzitě orgasmu. Na tuto teorii navazuje Thornhill a Gangestad (1995), kteří uvádějí, že 

ženy mohou manipulovat se spermiemi tak, že upřednostňují geneticky kvalitnější muže. 

V případě, že žena má pohlavní styk s jiným mužem než svým partnerem a tento muž 

disponuje vyššími genetickými kvalitami, pak žena bude daleko častěji dosahovat orgasmu 

s partnerem mimo partnerský vztah. 

Někteří vědci vysvětlují orgasmus ženy jako reakci, která zvyšuje sexuální prožitek muže 

spastickou masáží penisu pánevními stahy a tak zvyšuje vydatnost výronu semene zvýšeným 

vzrušením muže. Hypotéza Berndse a Barashe (1979) staví na předpokladu, že by orgasmus 

mohl pomáhat ženám k spontánním potratům. Tento názor nebyl nikdy vědecky podložen, 

spontánní potraty se prokázaly pouze u samic potkanů, které vstřebají svá mláďata, pokud je 

v přítomnosti nebezpečný samec, jež by ji mohl ohrozit. Alexander s Noonanovou (1979) 
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přisuzují ženskému orgasmu funkci ukazatele spokojenosti ženy. Nejvíce orgasmu podle nich 

dosahují ty ženy, které jsou ve vztahu s mužem velice spokojené, nebo s těmi muži, kteří 

dokáží zajistit ji a její potomky. Milton Diamond (1980) zase tvrdí, že občasný výskyt 

ženského orgasmu vede k vyšší míře pohlavních styků mezi lidmi. Ženský orgasmus zde 

figuruje jako nepravidelná odměna (ve smyslu operantního podmiňování), která oba partnery 

podněcuje k častějšímu hledání uspokojení. 

Richard Leakey (1984), významný paleontolog a antropolog, uvádí, že orgasmus se u žen 

vyvinul jako adaptace na substituční podmínky. Žena vyhledává pohlavní styk se svým 

partnerem a v případě, že s ním dosahuje vyvrcholení, tak on nebude mít tendence 

k promiskuitnímu chování a mohou tak spolu založit ekonomické společenství, rodinu. Svoji 

teorii pojmenoval ekonomicko-adaptačním přístupem. 

Na konci 70. let rozvinul důležitou teorii o vývoji ženského orgasmu Donald Symons. Odmítl 

uvažovat o ženském orgasmu jako o adaptaci a spíše ho považoval za možnost. Jedná se o 

vedlejší výsledek embryologického vývoje, který může, ale také nemusí být aktivován. Tuto 

skutečnost připodobňuje k výskytu bradavek u mužů. Ty nemají žádný nezbytný význam pro 

reprodukční úspěch muže, stejně jako ženský orgasmus nemá žádný nezbytný význam pro 

reprodukční úspěch ženy. Mužské bradavky tak jsou vedlejším výsledkem selekce. Muži 

často nezískávají jenom strukturu bradavky, ale také příjemnou a sexuální citlivost ženské 

bradavky. Stejně tak i ženy získaly klitoris, strukturované erektilní tkáně a nervové dráhy 

potřebné k tomu, aby mohly prožít orgasmus. Ženský orgasmus tedy slouží výhradně jen 

k potěšení a zvýšení prožitku ženy. Podle Symonsovy teorie je to také příčina toho, že jen 

málokterá žena dosahuje orgasmu při každém pohlavním styku a existuje mnoho žen, které 

orgasmu nedosáhnou nikdy. Jejich tělo na to totiž není přizpůsobené, protože vyvrcholení 

k ničemu nepotřebuje. S tímto názorem souhlasí i Jay Gould (1987), ženský orgasmus je 

podle něj v současné době užitečný, ale pravděpodobně nemá původně žádnou evoluční 

úlohu. 

Mary Jane Sherfeyová (1973) představila zdravotní výhody ženského orgasmu jako 

selekčního tlaku na jeho evoluci. Tvrdí, že ženské orgasmy se adaptovaly proto, aby došlo k 

uvolnění vaskulárního překrvení v pánvi. Odstranění velkého pánevního překrvení 

(způsobené sexuálním vzrušením) je důležité, protože brání oplodnění a může mít negativní 

vliv na celkový zdravotní stav ženy. Adaptivní je ženský orgasmus i proto, že ženy motivuje 

hledat si další partnery a přetrvávat v tom svazku, který ženu po sexuální stránce plně 

uspokojuje. S tímto tvrzením souhlasí i Sarah Blaffer Hrdy (1981), která vyzdvihuje ženinu 

promiskuitu jako selektivně důležitou. Pokud jsou ženy promiskuitní, tak si muž nemůže být 

svým otcovstvím jistý a je tedy nižší pravděpodobnost, že by ublížil dítěti své sexuální 

partnerky, jelikož by mohlo být jeho vlastní. Hrdy toho chování dokládá i u samic primátů, 

které ovlivňují chování samce tak, že s ním kopulují a mezitím se snaží zfalšovat dostupné 

informace o možném otcovství samce. 
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Pro řadu ze zmiňovaných teorií dnes již existují empirické důkazy o pozitivních přínosech na 

kvalitu života žen. Orgasmus například zvyšuje obranyschopnost organismu, tlumí bolest 

(díky uvolnění endorfinů), snižuje stres, zlepšuje náladu (zvýšením estrogenu), žena 

jednodušeji relaxuje a posiluje vztah s partnerem (Seeber a kol., 2001). 
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3. TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY VEDOUCÍ KE ZLEPŠEN Í 

ORGASTICKÉ ODEZVY  

 

Sexuální dysfunkce jsou poruchy sexuální výkonnosti, charakterizované nedostatečností jedné 

nebo několika fyziologických složek sexuálního chování (Weiss a kol., 2010). Jedinec může 

ve svém sexuálním životě postrádat zájem, uspokojení, chybí mu fyziologické reakce pro 

účinný sexuální vztah (např. erekce) nebo není schopen prožívat a ovládat orgasmus 

(Kratochvíl, 2003). Sexuální reaktivita se chápe jako psychosomatický proces, ve kterém se 

na vzniku jejich poruch podílejí jak psychologické, tak i somatické děje. 

V popředí zájmu terapeutů zůstává především léčba mužských sexuálních dysfunkcí a to 

z toho důvodu, že muži častěji přicházejí k lékařům s žádostí o vyléčení. Ženy jsou v tomto 

ohledu ostýchavější a mnohem méně se se svými problémy svěřují do lékařské péče. 

K tomuto upozadění léčby ženských sexuálních dysfunkcí přispívá i jakási „medikalizace“ 

mužské sexuality, která v mnohém dokáže mužům s jejich problémy pomoci. Příčinou 

mužských sexuálních dysfunkcí jsou psychogenní i somatické faktory. Naproti tomu na 

ženskou sexuální dysfunkci mají rozhodující vliv psychogenní faktory – problémy 

v současném partnerském vztahu, vlivy minulosti, zejména rodinného prostředí, výchovy 

v dětství a psychických traumat ze sexuální i obecněji emoční oblasti (Kratochvíl, 2003). 

Chybějící orgasmus u žen je v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10, 1992) zařazen pod 

názvem dysfunkční orgasmus (F52.3), všeobecně je tato porucha nazývána anorgasmií. 

Hovoříme o ní v případě, kdy se žena při sexuální stimulaci vzrušuje, ale přesto nikdy 

orgasmu nedosahuje. Některé ženy nedosahují orgasmu při souloži, ale dosahují jej při 

masturbaci (koitální anorgasmie), jiné jej nedosahují ani při souloži, ani při masturbaci 

(totální anorgasmie). Anorgasmie může být primární, tedy trvá od počátku pohlavního života, 

nebo sekundární, může se objevit až v jeho průběhu. Dále může být úplná, nebo částečná, 

podle toho, zda orgasmus chybí úplně, nebo se vyskytuje nepravidelně. A nakonec může být 

generalizovaná, pokud žena orgasmu nedosahuje s žádným partnerem a za žádné situace, 

nebo selektivní, pokud je anorgasmie vázána pouze na určitého partnera a určité situace 

(Kratochvíl, 2003). 

Mezi faktory, které působí na neschopnost žen dosáhnout orgasmu, patří: 

1. Vliv minulosti, zejména rodinné prostředí, prudérní výchova, dále psychická traumata 

ze sexuální oblasti 

2. Rušivé působící podněty, prožitky a psychické stavy. 

3. Problémy v partnerském vztahu. 

4. Osobností rysy, neuroticismus a poruchy osobnosti. 

5. Nedostatečně účinná stimulace. 
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6. Věk (orgastická zkušenost se s věkem ženy zvyšuje). 

7. Onemocnění jako diabetes mellitus, snížená funkce štítné žlázy, porušení nervových 

drah při úrazech páteře, gynekologické obtíže a operace, dlouhodobé užívání alkoholu 

a nikotinu a také užívání některých léků (např. antidepresiva). 

8. Sociální faktory jako vzdělání, nenáboženské a nerestriktivní prostředí, liberální postoje 

nebo strach z nežádoucího početí. 

 

Při diagnostice anorgasmie dochází k důkladné anamnéze, žena musí pohovořit o svém 

aktuálním sexuálním životě, autoerotických aktivitách, výskytu snů a sexuálních fantazií, 

hodnotí svoji spokojenost v partnerském vztahu a sexuálních aktivitách. V rámci diagnostiky 

by žena měla podstoupit i gynekologické vyšetření a laboratorní testy ke zjištění hladiny 

hormonů v krvi. Následná léčba pak probíhá ve většině případů pomocí psychoterapie, pokud 

jsou v popředí psychogenní a vztahová složka poruchy. Může být doplněna i sexuální terapií, 

která nácvikem partnerů může dopomoci dosáhnout uspokojivých sexuálních aktů. Jednotlivé 

terapeutické přístupy se však mohou lišit, jejich postupy se budu nyní podrobněji zabývat. 

3.1.  RACIONÁLNÍ PSYCHOTERAPIE 

Racionální psychoterapie
11

 se snaží pomoci pacientovi porozumět jeho poruše a 

psychogenním mechanismům, které se na jejím vzniku a udržování podílejí. Jedná se o 

nejjednodušší a časově nejméně náročnou formu psychoterapie. Anorgasmickým ženám se 

pomocí logického výkladu, argumentů a povzbuzování zaměřuje na to, aby se u pacientky a) 

zlepšil celkový postoj k sexu a vlastní sexuální aktivitě; b) odstranily rušivé faktory v jejím 

sexuálním životě; c) zajistila účinná stimulace (Kratochvíl, 2003). Informace je potřebné dát 

pacientkám v případě, kde porucha souvisí s nedostatečnými znalostmi. Tento výklad 

zahrnuje především popis funkce mužských a ženských pohlavních orgánů při sexuálním 

vzrušení a jejich účelné stimulace. Rady terapeut poskytuje po zhodnocení sexuální 

problematiky a zaměřuje je individuálně podle toho, v čem spočívá problém pacientky. Ze 

všeho nejdříve by se měla žena o samotě podrobně seznámit s vlastními pohlavními orgány a 

vyzkoušet si pomocí vlastních dotyků jejich citlivost a pokusit se sama přivést k orgasmu. 

Před samotnou sexuální aktivitou by si měla žena vytvořit příznivé prostředí (nerušený klid, 

pocit bezpečí) a snažit se vnímat partnera v kladném světle. Při sexuální aktivitě by se měla 

žena soustředit na příjemné pocity z tělesných dotyků partnera, měla by být aktivní (při 

předehře i při dráždění může vést partnerovi ruku, vyzkoušet více poloh při souloži) a měla by 

otevřeně s partnerem komunikovat o svých sexuálních pocitech a potřebách. Žena by měla 

respektovat svůj typ reaktivity a tomu přizpůsobit sexuální techniku. Další pokyny se mohou 

týkat návodu k prodloužení sexuálního styku na straně muže a to zpomalením pohybů, 

zařazením přestávek, snížit citlivost penisu buďto použitím prezervativu nebo znecitlivujícím 

                                                
11 Racionální terapii vyvinul Albert Ellis v polovině 50. let 20. století.    
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gelem. Pokud u ženy během předehry nedojde k dostatečnému zvlhnutí pochvy, je jí 

doporučeno zakoupit lubrikační gel (Kratochvíl, 2003, Weiss a kol, 2010). 

K této formě psychoterapie patří i pohovor s partnerem, pokud je ochotný spolupracovat a je-

li mu nutné poskytnout pokyny, které mohou dopomoci k pochopení potřeb ženy a zvýšit 

předpoklad pro rozvoj její vzrušivosti a dosahování orgasmu a to nejen po stránce fyzické, ale 

také po stránce psychické. 

3.2.  DYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE 

Dynamická psychoterapie představuje terapeutický přístup vycházející z psychoanalýzy, 

odkud přejímá koncept nevědomí, intrapsychických konfliktů a význam individuálních 

prožitků vlastního dětství. Hlavním obsahem terapie je rozhovor terapeuta s pacientkou, při 

nichž se zkoumají otázky vzniku poruchy. Terapeut se zaměřuje na vztahy pacientky 

v různých životních situacích, konflikty a prožitky, které předcházely onemocnění a které 

mohly ovlivnit vznik poruchy. Dynamická psychoterapie se snaží pomoci pacientce 

porozumět souvislostem a vlastním motivům, které nejsou zcela uvědomované. Hlavním 

principem léčení je přetváření osobnosti a dosažení změny postojů. Na rozdíl od racionální 

psychoterapie se tak neděje pouhými informacemi a pokyny terapeuta, ale na základě vlastní 

pacientovy práce směřující k získání náhledu, respektive porozumění souvislostem a 

mechanismům vlastních nesprávných generalizací získaných v rámci těchto zkušeností, 

nahlédnout vlastní situaci i z jiných úhlů pohledů. Poznání vlastních vzorců chování a 

porozumění jeho motivům umožňuje změnu postojů, hledání adaptivnějších způsobů řešení a 

zvládání aktuálních situací a tím přetváří osobnost. Rozhovory mohou být buď individuální, 

nebo mohou probíhat i v rámci skupinové terapie (Kratochvíl, 2003). 

Mezi životní okolnosti, které se objevují v anamnézách v dynamicky orientované 

psychoterapii ženských sexuálních poruch a s nimiž se žena má v průběhu této psychoterapie 

vypořádat, patří například prudérní a omezující výchova v rodině ve vztahu k sexu, postoj 

k vlastnímu tělu a masturbaci, přenos modelu ženského a mužského chování z původní rodiny 

do vztahu k partnerovi, psychotraumaticky působící zážitky z dětství a dospívání (například 

spatření rodičů při souloži nebo negativní následky sexu u sebe a blízkých osob), 

psychotraumaticky působící zážitky v počátcích vlastního sexuálního života, nebo konflikty a 

problémy v současném vztahu. Taktéž je třeba s pacientkou probrat, zda nemůže být 

anorgasmie důsledkem vztahu k určitému partnerovi, citového vztahu k jinému muži nebo 

ženiny lesbického zaměření (Kratochvíl, 2003). 

3.3.  HYPNOTERAPIE 

Hypnóza je zvláštní psychický stav, k jehož hlavním charakteristikám patří a) zvýšení 

sugestibility (tj. hypnotizovaná osoba je připravena přebírat tvrzení hypnotizéra a přeměňovat 

je bez kritického zvažování v příslušné prožitky, přesvědčení nebo automatické jednání), b) 



 

39 

změněný stav vědomí, který umožňuje pohlcení sugerovanými zážitky a prožívání změn 

vnímání, myšlení, emocí, chování a paměti jako subjektivně reálných a mimovolných, a c) 

selektivní vztah závislosti na hypnotizérovi. Předpokladem pro navození tohoto stavu pomocí 

hypnotizace je individuální schopnost jedince, označovaná jako hypnabilita. Hypnoterapie 

využívá změněný stav vědomí ke zvýšené vnímavosti sugescí, které terapeut během hypnózy 

vkládá svým pacientům do nevědomí (Kratochvíl, 2001). 

Po navození pacientky do hypnózy některou z technik hypnotizace nejprve terapeut sugeruje 

pacientce celkové zlepšování jejího stavu, mizení potíží a vzrůstání pocitů zdraví, jistoty, 

klidu a spokojenosti, následně pak podává sugesce zaměřené na zvýšení sexuální touhy a 

sexuální reaktivity nebo na snadnější dosahování orgasmu. Sugesce se mohou zaměřovat 

posthypnoticky na povzbuzování sexuálního sebevědomí a zvýšení vzrušivosti při sexuální 

aktivitě s partnerem, například: „Jste normální, vzrušivá žena, schopná silného sexuálního 

vzrušení a uspokojení. Máte zájem o sexuální aktivity, těšíte se na ně, toužíte po nich, 

dovedete se jim plně poddat, intenzivně je prožívat a aktivně se na nich podílet. Vaše vzrušení 

se při nich bude stupňovat až k dosažení vrcholu. Vaše tělo bude automaticky reagovat tak, 

abyste dosáhla plného uspokojení.“ (Kratochvíl, 2003, str. 114). Tyto formulace mohou 

zůstávat v každém sezení stejné, aby se lépe fixovaly. Podle pravidel pro formulování 

terapeutických sugescí by měl terapeut podrobně popisovat změny, které se vlivem 

hypnoterapie očekávají a měl by vytvořit stručnou větu, tzv. jádrovou formulku, která se mezi 

tímto popisem vícekrát opakuje, aby se pacientce vštípila (například „Jste vzrušivá žena, 

schopná plného uspokojení.“). Tyto sugesce se mohou spojovat i s vyvoláním pozitivních 

představ pacientčina partnera nebo se sugerováním pocitů tepla v podbřišku, které se rozvinou 

do sexuálního vzrušení, až bude skutečně se svým partnerem. Tyto sugesce a představy je 

nutné vázat na prožitky pacientky z jejího vlastního prostředí, aby se nespojovaly se situací, 

v níž se provádí hypnóza (Kratochvíl, 2003). 

Kromě těchto symptomatických využití se hypnóza může využívat i v rámci dynamické 

psychoterapie k odžití nezpracovaného traumatického zážitku, na který žena nemohla v dané 

situaci reagovat přiměřeným afektem. Hypnóza by měla uvolnit dřívější napětí a zrušit 

předpokládaný negativní vliv zážitku na současnost: „Nyní již tato minulá událost nebude váš 

současný sexuální život ovlivňovat a vaše sexualita se bude rozvíjet podle vašich současných 

citů a přání…“ (Kratochvíl, 2003, str. 114). 

3.4.  NÁCVIKOVÁ PSYCHOTERA PIE 

Základním principem léčby pomocí nácvikové psychoterapie je učení se novému, soustavné a 

cílevědomé opakování úkolů a zvyšování jejich náročnosti. Pomocí této metody se pacient 

odnaučuje chorobným příznakům a naopak si osvojuje chování žádoucí a správné. 

K metodám, které lze pomocně využít v léčbě funkčních sexuálních poruch jsou autogenní 

trénink, systematická desenzibilizace, trénink svalstva pánevního dna a autostimulační 

trénink. 
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3.4.1. AUTOGENNÍ TRÉNINK  

Tato metoda kombinuje nacvičení systematické relaxace s autosugestivními formulkami. 

Vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním 

stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. Jelikož tonus kosterního svalstva lze 

vůlí měnit, je zde dána možnost využití záměrné svalové relaxace k dosažení psychického 

uvolnění i k ovlivnění orgánových funkcí, řízených vegetativní nervovou soustavou 

(Kratochvíl, 2000). Při autogenním tréninku se žena naučí koncentrovat na určitou myšlenku 

s vyloučením ostatních myšlenek a podnětů, to při sexuální aktivitě pomáhá ženě se soustředit 

na sexuální pocity a zvýšit tím účinek stimulace. Následně žena nacvičuje svalovou relaxaci, 

která se kombinuje s koncentrací na předepsané představy a formulky, které zahrnují pocity 

tíhy, tepla, klidného dechu, klidného tepu, tepla v podbřišku a chladu na čele. Standardní 

formulky se nacvičují 6 až 12 týdnů třikrát denně po pěti minutách. Na ně navazují 

individuální autosugestivní formulky, například „do podbřišku proudí teplo“ a „pochva je 

teplá a vlhká“, které pomáhají ženě regulovat pocity v genitální oblasti a zvyšovat prokrvení a 

citlivost pohlavních orgánů. Navázat mohou individuální formulky podle specifické potřeby, 

například „sexuální život mě těší“, „vzrušuji se snadno“, „moje vzrušení stupňuje až 

k vrcholu“, „dovedu se plně pohroužit do sexuálních prožitků“ (Kratochvíl, 2003, str. 115). 

3.4.2. SYSTEMATICKÁ DESENZIBILACE 

Jedná se o psychoterapeutickou metodu, která pracuje s postupným snižováním strachu tak, že 

si pacient pod vedením terapeuta opakovaně a postupně představuje ohrožující situace 

v relaxovaném stavu, který je protikladem psychické, motorické a vegetativní reakce strachu. 

Pacientovi se v jednotlivém sezení zadávají po navození hluboké relaxace k představování 

položky z odstupňovaného seznamu situací, které u něj vyvolávaly v běžném životě strach. 

Začíná se představami situací nejméně emočně nabitých a pokračuje se tak dlouho, až už se 

při představě žádný strach neobjevuje. Pak se přechází k dalším obtížnějším položkám, až se 

dosáhne vymizení emočního doprovodu i u představ nejrušivějších situací (Kratochvíl, 2000).  

V řadě případů dochází k přenosu terapeutického efektu z oblasti představ do reálné situace. 

U sexuálních poruch se systematická desenzibilace používá u pacientů, kteří v důsledku 

určitého psychotraumatu spojeného se sexem mají zafixované negativní reakce strachu či 

odporu, u žen například pokud strach vznikl z deflorace, z bolesti při styku, nebo ze strachu 

z mužských genitálií (Kratochvíl, 2003, str. 115). V relaxovaném stavu si žena na příslušné 

představy postupně zvykne, sama systematická desenzibilace mění negativní reakci strachu na 

neutrální pocit klidu. V sexuální oblasti je ovšem třeba je ještě dále převést z neutrálních 

pocitů na pocity pozitivní (sexuální vzrušení), k čemuž se využívají sugesce. 

3.4.3. TRÉNINK SVALSTVA PÁNEVNÍHO DNA  

Některé studie zjistily, že posilováním svalů pánevního dna, zvláště pak svalu musculus 

pubococcygeus, došlo ke zvýšení vzrušivosti, vaginální lubrikace a snadnějšímu dosažení 
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orgasmu (Rosenbaum, 2008). Pevné svaly pánevního dna jsou rozhodující pro správnou 

polohu břišních orgánů, především střev a pohlavních orgánů (močového měchýře, pochvy a 

konečníku). Pánevní dno představuje jakýsi trychtýřovitý útvar tvořený svaly a vazivem, 

jejichž vlákna se rozbíhají do všech směrů. Svaly pánevního dna se rozkládají mezi stydkou 

kostí, kostrčí a hrboly sedacích kostí na spodině pánevního kruhu. Pánevní dno se skládá ze tří 

svalových vrstev – musculus levator ani, musculus coccygeus a musculus sacrococcygeus 

ventralis et dorsalis, které leží nad sebou a mají dohromady tloušťku dlaně. Svaly pánevního 

dna jsou uspořádány tak, že svalová vlákna hluboké vrstvy probíhají odpředu dozadu, vlákna 

střední vrstvy jdou napříč a vlákna vnější vrstvy opět probíhají odpředu dozadu. V oblasti 

hráze, středu pánevního dna, se svalová vlákna zhušťují a vytvářejí jakýsi „opěrný kříž“, který 

zajišťuje pevnost (Čihák, 2001). 

 

Obrázek č. 25 Svaly pánevního dna u ženy 

(http://www.beyondbasicsphysicaltherapy.com/anatomypelvicfloor.shtml) 

Kromě funkcí podpory orgánů v břišní oblasti a udržování řitního svěrače se svaly pánevního 

dna podílí i na zvyšování sexuálního potěšení. Připojení musculus ischiocavernosus ke kapuci 

klitorisu napomáhá při jeho prokrvování spolu s musculus bulbocavernosus, který při smrštění 

vytváří tlak na dorsální žíly klitorisu, čímž předchází úbytku krve v klitorisu. Musculus 

bulbocavernosus u žen svírá poševní vchod, čímž usnadňuje vaginální frikci (tření) během 

pohlavního styku. Zapojení musculus lavator ani, včetně musculus pobococcygeus a musculus 

iliococcygeus, usnadňuje prokrvení pochvy (Rosenbaum, 2008). 

Svaly pánevního dna mohou být poškozeny v průběhu těhotenství, po porodu, změnami 

v důsledku menopauzy či při přílišném zvedání těžkých věcí nebo nadváze. Pokud jsou svaly 

pánevního dna velmi slabé, může docházet k únikům moči. 

http://www.beyondbasicsphysicaltherapy.com/anatomypelvicfloor.shtml
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Obrázek č. 26 Rozdíly mezi silnými a slabými pánevními svaly 

(http://incostress.cz/cz/svaly-panevniho-dna-a-cviceni/) 

 

Technika, která pomáhá ženám jak s problémy s únikem moči, tak i zlepšuje genitální pocity 

při souloži a orgastickou reaktivitu je známá pod názvem Kegelovy cviky.  Toto cvičení 

spočívá v rytmickém zatínání svalstva, obdobně jako při zadržování moči, a jejich 

následnému uvolnění (Rosenbaum, 2007). Cvičení se provádí vícekrát denně vsedě nebo ve 

stoje se stupňováním počtu kontrakcí, může být mechanické, ale taktéž může žena zapojovat 

sexuální představy. Žena si může také zavést do pochvy dva prsty, rozevřít je jako nůžky, a 

pak se pokoušet stahem svalu přiblížit prsty k sobě (Weiss a kol., 2010, str. 375). Těmito 

cviky dochází ke zpevnění pánevního svalstva, zvyšuje se pohyblivost měkkých tkání a 

cirkulace krve v tkáních (Rosenbaum, 2005). 

3.4.4. AUTOSTIMULAČNÍ TRÉNINK 

Autostimulační trénink vychází z předpokladu, že anorgastická žena má napřed objevit svou 

sexuální vzrušivost sama, aby pak mohla poznatky o své sexuální reaktivitě předat svému 

partnerovi a využít jich při sexuálním styku s ním. Tato technika ji má pomoci odbourat 

zábrany v poddání se sexuálnímu vzrušení a najít účinný způsob stimulace, aniž by musela 

brát ohledy na svého partnera. Autostimulační trénink se doporučuje zejména u primárně 

anorgastických žen, které dosud nedosáhly orgasmu. Je ovšem třeba se vypořádat s postoji 

ženy, popřípadě jejího partnera, k masturbaci. Pokud žena má hluboce zakořeněný negativní 

vztah k masturbaci, pak v tomto případě nemůže být tato metoda účinná. Masturbace zde není 

přímo cílem, ale je prostředkem, jak se naučit dosahovat orgasmu při souloži (Weiss a kol., 

2010). 

Tento trénink je rozvržen do devíti nebo jedenácti cvičení, ta obsahují: podrobné prohlížení 

vlastního genitálu v zrcadle a přivykání si na tento pohled, následně spojit toto prohlížení se 

zkoumavými doteky, dále by se tyto doteky měly zaměřit na citlivé oblasti a jejich stimulaci 

(doporučuje se využít ke zvlhčení lubrikační gel), následně by žena měla zvýšit intenzitu 

http://incostress.cz/cz/svaly-panevniho-dna-a-cviceni/
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stimulace citlivých oblastí a prodloužit její trvání až na 30 minut a spojovat ji s erotickými 

představami. Pokud uvedený postup k vyvolání orgasmu nestačil, je možné užít ke stimulaci 

proud teplé vody ze sprchy na klitoris anebo vibrátor přiložený do klitoridální oblasti. Vibrace 

jsou intenzivní podnět, který zpravidla ženě umožní zažít orgasmus (Kratochvíl, 2003). 

Další cvičení zahrnují přítomnost partnera a později i jeho spolupráci. Tvoří přechod 

k technice, která spadá do oblasti sexuální terapie. 

3.4.5. TECHNIKA KOITÁLNÍHO SBLÍŽENÍ  

S myšlenkou o technice koitálního sblížení přišel na počátku devadesátých let psychoterapeut 

Edward Eichel, který se snažil přijít na způsob, jak podnítit partnerskou sexuální 

kompatibilitu a zároveň zvýšit pravděpodobnost výskytu ženského orgasmu při pohlavním 

styku. Jelikož je Eichel zastáncem tvrzení Masterse a Johnsonové, že pro ženino vyvrcholení 

je důležité dráždění klitorisu, zaměřil se na vytvoření takové sexuální polohy, při které by byl 

vyvíjen tlak i na ženin klitoris. Technika koitálního sblížení kombinuje misionářskou pozici 

s koordinovaným pohybem, který vyvíjí tlak na klitoris v pravidelných intervalech. 

Eichel tuto pozici popisuje následujícím způsobem: Žena leží na zádech, muž si lehne plnou 

vahou svého těla čelem k ní, o něco výše než při klasické misionářské pozici. Muž by se 

neměl opírat o lokty. Žena semkne muže kolem stehen, její kotníky jsou na lýtkách muže a 

snaží se na něj přitisknout tak, aby se klitoris třel o kořen jeho penisu. Při pronikání musí muž 

penis více vsunovat, tedy narážet tělem na stydkou kost. Zároveň však musí ohlídat, aby se 

jeho pánev nedostala pod úroveň pánve ženy. Muž musí nechat v klidu všechny končetiny a 

soustředit se na pohyb vycházející z pánve a na sladění pohybů. Pohyb by měl být houpavý a 

točivý, při němž se na poštěváček vyvíjí tlak v pravidelných intervalech. Páteř je prodloužená, 

ne klenutá, pohybuje se směrem ke genitáliím vždy jako odezva na pohyb partnera. Tím se liší 

od běžných koitálních technik, kde jsou vzorce pohybu nezávislé, a páteř může být prohnutá. 

Při přírazu žena zatlačí pánví nahoru a dopředu, čímž partnerovu pánev přibrzdí a jeho penis 

tak projde hlouběji do pochvy. Naopak muž tlačí partnerčinu pánev směrem dozadu a dolů, 

tím penis směřuje ke stydké kosti (Eichel, 1988). 

 

Obrázek č. 27 Postavení partnerů při technice koitálního sblížení (Eichel, 1988). 

Aby žena dosáhla orgasmu, je nutné, aby muž i žena byli při koitálním hýbání stejně fyzicky 

aktivní. Pokud žádný z partnerů pohyb neprodlužuje nebo nezkracuje, je možné, aby muž i 

žena pokračovali v rytmu jejich pohybu po celý sexuální styk – tak se jejich pohyb přirozeně 

synchronizuje a jejich těla budou dokonale propletena ve zvlněných pohybech orgasmického 
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reflexu. Největším problémem u koitální interakce je, že muži mají instinktivně tendenci se 

pohybovat rychleji a silněji, zatímco ženy zpomalují. Je důležité, aby partneři udržovali 

stabilní tempo pohybu a nereagovali na vzrůstající pocity v okamžiku vyvrcholení tím, že 

pohyb zrychlí, nebo zpomalí a tím jakoby orgasmus uchopí. Nekoordinované sexuální pohyby 

mohou spíše orgasmu zabránit, než ho usnadnit. Nepravidelné pohyby v okamžiku orgasmu 

mohou způsobit, že jeden z partnerů naruší mechanismus odezvy a tělesné reflexy jeho 

partnera. Jestliže jsou tělesné pohyby v souladu a dobře zkoordinovány, pak přechod 

k reflexním mimovolným pohybům v okamžiku orgasmu se objeví přirozeně, bez narušení 

rázu pohybu. Ráz pohybu může v okamžiku orgasmu pokračovat neporušeně. Dále by se 

jedinci neměli snažit zadržovat při styku dech nebo potlačovat přirozené zvuky, neboť tyto 

tendence mohou nepříznivě ovlivnit intenzitu a dobu orgasmu (Eichel, 1988). 

Aby Edward Eichel svoji myšlenku stvrdil důkazy, vyzkoušel svoji tuto techniku na čtyřiceti 

třech mužích a ženách. Před zahájením výzkumu účastníci vyplnili dotazník, z něhož 

vyplynulo, že 23 % žen orgasmu dosahuje, i když někdy s obtížemi. Toto číslo se po nácviku 

metody vyhouplo až na 77 %. Třetina párů dokonce dosáhla společného orgasmu, ačkoliv se s 

ním nikdy předtím nesetkala. 

3.4.6. SEXUÁLNÍ TERAPIE  

Jako sexuální terapie se označuje systematická párová psychoterapie sexuálních dysfunkcí, 

která vychází z nácvikového postupu vypracovaného a ověřeného v USA Mastersem a 

Johnsonovou a dále rozvinuta Kaplanovou
12

 a dalšími autory. Tato forma terapie se orientuje 

na přímé a rychlé odstranění příslušného symptomu při společné terapeutické práci 

s manželskou či partnerskou dvojicí, která dostává od terapeuta (nebo dvojice terapeutů, muže 

a ženy) sérii na sebe navazujících úkolů a která s terapeutem o průběhu jejich plnění a 

pocitech při nich diskutuje. Tím se jednak dosahuje otevřené komunikace o přáních a pocitech 

a uvolňuje se tenze (komunikační trénink), jednak se postupně trénuje narušená funkce 

(funkcionální trénink) s nacházením a využíváním co nejúčinněji působících sexuálně 

stimulujících faktorů, zejména strachu (Masters a Johnsonová, 1970). 

V České republice je propagátorem sexuální terapie Stanislav Kratochvíl, který sice navázal 

na postup Masterse a Johnsonové, ale nácvik přesunul do domácího cvičení. Tato cvičení jsou 

založená jak na spolupráci partnera s partnerkou, tak v některých případech mohou být 

zaměřena na samostatná cvičení muže nebo ženy, na něž pak cvičení v páru navazují. 

Nácvikový postup má základní směrnice, které se podle potřeby přizpůsobují okolnostem 

jednotlivého případu a dosavadního způsobu prožívání a chování partnerů. Navazuje se na to, 

co muž a žena již umějí, a postupuje se k žádoucím sexuálním prožitkům a reakcím, které 

dosud nebyly zvládnuty nebo byly druhotně utlumeny (Kratochvíl, 2003, Weiss a kol., 2010). 

                                                
12 Helen S. Kaplanová posunula sexuální terapii blíže k psychoterapeutickému pojetí. Daleko více bere v úvahu 

intrapsychické a interpersonální problémy a konflikty (Kaplanová, 1974).  
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Návod nácviku Kratochvíl zpracoval pro všechny nejčastější druhy funkčních sexuálních 

poruch: poruchy erekce, předčasnou ejakulaci, frigiditu a anorgasmii. V závislosti na typu 

poruchy se cvičením kladou odlišné důrazy, nebo se některé mohou zcela vypustit. Cvičení 

jsou v podstatě stejná, ať je porucha převážně na straně muže nebo převážně na straně ženy, 

protože skoro vždy jsou vzniklé problémy a jejich zvládnutí záležitostí páru. Partnerům je 

doporučováno, aby si oba nezávisle na sobě vedli podrobné zápisy o průběhu nácviku včetně 

pocitů, které při něm prožívají. Nahlédnout terapeutovi do těchto deníků mu umožňuje 

vhodně přizpůsobovat zadávání úkolů každému z partnerů (Kratochvíl, 2003, Weiss a kol., 

2010). 

Samotný postup nácviku Kratochvíl rozdělil do sedmi úkolů: 

1) První cvičení se zaměřuje na střídavé hlazení se partnerů po těle, a to nejprve vynecháním 

pohlavních orgánů, aby se partneři naučili prožívat potěšení z mazlivých podnětů bez 

orientace na soulož a bez rušivých obav z jejího neúspěšného průběhu. Partneři by měli 

zkoušet různé formy doteků, měli by je co nejintenzivněji prožít a plně se jim oddat. 

Partnerům není dovoleno se bavit o věcech, které nesouvisejí s dotykovým prožíváním, 

kritické připomínky k technice partnera při hlazení je nutné prodiskutovat mimo vlastní 

cvičení. 

2) Ve druhém cvičení je možno stimulovat již i pohlavní orgány ženy. Nejprve by měli 

partneři zopakovat postup z prvního cvičení. Pak se muž posadí za ženu a opře se zády o 

pelest postele nebo o zeď. Žena sedí mezi jeho nohama zády k němu. Nohy má rozevřeny a 

překříženy přes nohy muže. Muž ženu nejdříve hladí po prsou a vnitřní straně stehen, žena 

následně položí vlastní ruku na jeho a vodí mu ji po svých pohlavních orgánech způsobem, 

který je jí příjemný. Žena by se měla naplno poddat prožitkům a prozkoumávat spolu 

s mužem vnímavost různých částí svého pohlavního ústrojí. Žena neusiluje přímo o 

orgasmus, ale pokud se k němu přiblíží, napomůže jeho dosažení. Muži by měla dát 

najevo, kdy u ní orgasmus probíhá. 

3) Ve třetím cvičení se žena učí manuálně stimulovat mužův úd. Všechna cvičení začínají 

vždy opakováním střídavého hlazení a vytvoření příjemného naladění a příjemného 

oboustranného vzrušení. Toto třetí cvičení je určeno především pro nácvik při mužských 

poruchách erektivity, ale je vhodné i pro anorgastické ženy, které se tak mohou dobře 

seznámit s mužovým penisem. Muž si při tomto cvičení lehne naznak, žena se k němu 

posadí tak, aby měla pohodlný přístup k jeho pohlavnímu údu. Muž jí vede ruku a učí ji 

manipulovat s jeho údem podle toho, jak je mu to nejpříjemnější. Měl by se přitom zaměřit 

na příjemnost těchto dotyků, aniž by se snažil dosáhnout erekce nebo ejakulace. Pokud se 

erekce dostaví, je třeba zařadit přestávku, aby se odvedla mužova pozornost od sexuálního 

vzrušení. Takto se pokračuje aspoň třikrát, aby se muž naučil prožívat příjemné pocity 

z doteků i na ochablém údu. 

4) Ve čtvrtém cvičení se muž, který má sklon k rychlé ejakulaci, učí ejakulaci oddalovat 

zařazováním přestávek nebo specifických stisků žaludu během dráždění rukou ženy při 
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trvající erekci. Muž se soustředí na prožívání pocitů, které v něm vyvolává ženina hra 

s mužovým penisem. Když začne pociťovat, že se blíží výron semene, dá ženě smluvené 

znamení. Tento postup by se měl opakovat asi třikrát až čtyřikrát. Závěrem cvičení je 

vhodné nechat ejakulaci proběhnout. 

5) V pátém cvičení přebírá žena aktivní roli v přípravě na zavedení údu. Po vzájemném 

úvodním mazlení a dosažení určitého stupně oboustranného vzrušení si žena sedne muži na 

kolena a chvíli si v této poloze hraje s jeho údem. Postupně se k údu přisunuje svými 

pohlavními orgány. Nejprve si jím zkouší stimulovat klitoris, teprve při dalším 

pokračování si jej žena sama zasune do pochvy a soustřeďuje se na pocit, jak v sobě 

pohlavní úd cítí. Oba leží v klidu, po určité době soustředění a klidu se žena začne pomalu 

pohybovat a snaží se vnímat pocity s posunování údu v různých částech pochvy. Muž 

zůstává uvolněn, sám pánví nepohybuje, neusiluje o uspokojení ženy, nýbrž se soustřeďuje 

na vlastní příjemné pocity při pohybech ženy. Při blížící se ejakulaci dá muž ženě signál, 

aby na chvíli přestala s pohyby, dokud silné vzrušení neodezní, toho přerušení se opakuje 

asi třikrát, nakonec je možné dovolit ejakulaci. 

6) Šesté cvičení je zaměřeno na klitoridální dráždění a vyvolání orgasmu u ženy při 

zasunutém údu v pochvě. Po obvyklém úvodním vzájemném mazlení žena shora nasedne 

na mužův úd a nehnutě zůstane sedět. Muž jí rukou systematicky hladí oblast klitorisu, 

podle možnosti až k orgasmu. Teprve tehdy začne dvojice provádět rychlejší pohyby, aby 

vyvrcholení dosáhl i muž. Při dalších cvičení se podporuje časové sblížení orgasmu muže a 

orgasmu ženy. 

7) Sedmé cvičení spočívá v tom, že žena v poloze jízdmo provádí pomalé „zkoumavé“ 

pohyby na údu a zjišťuje, zda i ty mohou vést k dostatečnému nárůstu vzrušení a případně 

k vaginálně vyvolanému orgasmu. Pokračuje-li nácvik úspěšně, mohou pak partneři 

postupně zařazovat různé varianty pro zpestření sexuálních prožitků a zjišťovat, které jsou 

pro ženu nejvíc vzrušující a jaké jsou další možnosti pro vyvolání jejího orgasmu (s 

případnou kombinací dráždění vaginálního a klitoridálního) a pro dosažení co největší 

oboustranné spokojenosti. Je důležité, aby i po skončení nácviku zůstali partneři zaměřeni 

více na společné prožitky při poskytování si něžných hmatových podnětů, než na 

uskutečňování „úspěšné soulože“, a dokázali vzájemně oceňovat kvalitu celé prodlužované 

milostné hry, než jen kvalitu jejího orgastického závěru (Kratochvíl, 2003, Weiss a kol., 

2010). 

3.5.  VEGETOTERAPIE 

Charakter-analytická vegetoterapie, zkráceně vegetoterapie je psychoterapeutická léčebná 

metoda založená na analýze charakteru, kterou vyvinul Wilhelm Reich v rámci terapie svých 

pacientů. Všiml si, že duševní problémy jsou spojeny s určitým držením těla, mimikou a 

pohyby. Proto se tato metoda zaměřuje na práci s fyzickým i psychickým aparátem, tělesnými 

projevy emocí a energetickými pochody v těle. Terapeut se tak dostává k problémům pacienta 

skrze jeho tělesné projevy, se kterými manipuluje a tím odstraňuje svalové pancíře, které 
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brání toku biologické energie v těle. Svalový pancíř je obranný mechanismus působící na 

fyzické úrovni. Terapeut jej dokáže rozeznat již na první pohled skrze svalový postoj, který 

Reich nazývá „výraz těla“. Ten obsahuje držení těla, postavení končetin, hrudníku, způsob 

dýchání či výraz ve tváři (Reich, 1993). 

Terapie probíhá tak, že si pacient lehne nahý nebo polonahý na gauč, aby mohl terapeut 

manipulovat s jednotlivými uzly svalového napětí. Ty uvolňuje tlakem palce nebo dlaně ruky 

na určitou oblast těla – čelist, krk, hrudník nebo záda. Tento tlak může u pacienta vyvolat 

bouřlivou reakci – křik, pláč, nadávky, údery či kopání do podložky. Dochází tak k uvolnění 

nejenom svalových spasmů, ale také k uvolnění zablokovaných pocitů prostřednictvím 

projevů hněvu nebo touhy. Pacient je veden k tomu, aby se poddal tělu a uvolněnému 

hlubokému dýchání. Toto uvolnění se začne projevovat také spontánními rytmickými pohyby 

pánve, které Reich nazval orgastický reflex (Vaněčková, 2011). Orgastický reflex je souhrn 

spontánních, mimovolných, bezděčných pohybů těla, kterým lze zabránit jen s velkou 

námahou. Důvodem, proč byly tyto pohyby nazvány orgastický reflex je, že se objevují při 

orgasmu u orgasticky potentních osob a mají reflexivní charakter (Reich, 1993). Orgastický 

reflex může člověk prožívat, ačkoliv není při pohlavním styku orgasticky potentní. K 

porozumění orgastického reflexu nám může pomoci představa pohybujícího se červa. Jeho 

pohyb je vlnovitý, rytmický. Podobným způsobem funguje také orgastický reflex. Vlna 

podráždění probíhá přes hlavu, krk, hrudník, nadbřišek, podbřišek, pánev a dále postupuje do 

dolních končetin. Jestliže se někde v těle utvoří blok, tato vlna se přeruší. 

 

Obrázek č. 28 Ilustruje vlnovitý, rytmický pohyb probíhající tělem při orgastickém reflexu a blok, který tento 

pohyb přerušuje (Reich, 1993). 

Tento reflex by si měl pacient přenést do svého sexuálního života, aby mohl dosahovat stavu 

„úplného orgasmu“, který vybije městnající se energii a odstraní tak všechny příznaky 

psychické tenze. 

V současné době je Reichova vegetoterapie spíše považována za "dobrý kořenový" základ 

psychoterapeutické práce zaměřené na tělo. Většinou se již v plném jejím rozsahu nepoužívá, 

spíše se různě modifikuje v různé novodobější přístupy bodypsychoterapie, například 

bioenergetika, biosyntéza, biodynamická psychoterapie aj. 
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3.6.  BIOENERGETIKA 

Bioenergetika je psychoterapeutická metoda, která vychází z Reichovy analýzy charakteru a 

z teoretického modelu psychoanalýzy (uznává nevědomí, vytěsnění, libido, Oidipův komplex 

a přenos). Jejím zakladatelem je Alexander Lowen, Reichův žák a pacient. Bioenergetika se 

pokouší porozumět lidské osobnosti na základě energetických procesů těla. Studuje tělesné 

projevy pacienta, jeho svalový krunýř
13

, způsob dýchání a pomocí práce s tělem se snaží 

odstranit svalové bloky, které odrážejí problémy a konflikty pacienta. Sevření čelistí, svírání 

v krku, napjatá ramena, zadržování dechu, to vše jsou známky potlačovaných citů. Omezení 

svalové pohyblivosti je současně výsledkem i příčinou emočních potíží (Lowen, 2002, 

Kratochvíl, 2000). 

Lowen chápe lidskou osobnost na pozadí kauzálního řetězce: energie – pohyb – emoce – 

myšlení- Energie produkuje pohyby, které probouzejí emoce a vedou k myšlenkám. Tato 

vztahová řada ukazuje, že se pomocí bioenergetické terapie dají ovlivnit všechny psychické 

funkce změnou energetických procesů v těle. Při terapeutické práci je důležité správně 

odhadnout hladinu energie člověka. Množství energie, kterou má, se odráží v jeho očích, na 

jeho kůži, pohybech i v jeho hlase. Člověk s dostatkem energie se pohybuje uvolněně, lehce, 

jeho oči září, kůže má růžovější barvu, je náležitě vlhká a má dobrý tonus. Lidé s nedostatkem 

energie vykazují mnohdy škubavé pohyby, které působí napjatým dojmem, jsou často 

netrpěliví, jejich oči jsou bez lesku. Za nedostatek energie ve většině případů může špatné 

dýchání, které je povrchové a stažené. Není to jev vědomý, ale je výsledkem svalového 

napětí. Toto napětí se objevuje ve svalech brady, krku, ramen, hrudníku a zádovém svalstvu, 

svalstvu břicha i svalstvu v pánevní oblasti a je výsledkem emocionálních konfliktů, které 

mohou sahat až do dětství (Lowen, 2002). 

Terapeutickým úkolem je zvýšit hladinu energie v těle pomocí bezprostřední práce s tělem a 

osvobodit člověka od zafixovaných traumatických zážitků jeho minulého života. Oba 

přístupy, psychologický i tělový, tvoří jednotu bioenergetické terapie. Pacient se při terapii 

aktivně pohybuje, terapeut ho učí správně dýchat a předvádí mu tělesná cvičení, která zvyšují 

jeho tělesné uvědomění a zároveň podporují vyvolání silných emocí. Pracuje se svaly, u 

kterých je cítit největší odpor, nebo s těmi, v nichž je blokováno nejvíce energie a emocí. 

Tento odpor terapeut odstraňuje doteky, tlaky a různými svalovými manipulacemi, zároveň 

pacienta vybízí k tomu, aby vybíjel své emoce prostřednictvím hlasitého dýchání, výkřiků, a 

prudkých pohybů. Toto cvičení zároveň posiluje pacientovo sebevědomí a podporuje jeho 

osobnostní růst (Lowen, 2002). 

Aby došlo k úplnému sexuálnímu uspokojení, je třeba, aby se člověk zbavil napětí, které 

v jeho těle zanechává stres. U žen, které mají potíže s dosahováním orgasmu, je toto napětí 

tak hluboce zabudováno v těle, že k orgastickému uvolnění nebo vybití dochází jen vzácně. 

                                                
13 Člověk s chronickým napětím v těle si vytváří svalový krunýř, který ho chrání před nepříjemnými zážitky, a 

tak dochází k psychické disociaci a k neschopnosti celistvého prožívání světa, tzv. charakterový krunýř (Lowen, 

2002).    
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Cvičení na uvolnění tohoto napětí je stejné jako u Reicha, je potřeba, aby se u ženy objevily 

samovolné pohyby pánve směrem nahoru při nádechu a směrem dolů při výdechu. Přesto ani 

objevení orgasmického reflexu v terapeutické situaci není zárukou, že pacientka prožije 

kvalitní orgasmus při pohlavním styku. Při terapii se u ženy nevyskytuje žádné tělesné napětí, 

zatímco při sexuálním styku je žena velmi vzrušená, čímž je ztíženo ženino oddání se tomuto 

prožitku (Lowen, 2002). Pomocí cviků (např. masáže nebo hnětení napjatého svalstva 

v oblasti pánve) by měla žena pocítit novou kvalitu vnímání svého těla, uvědomit si 

eventuální zábrany či napětí. Terapeut podporuje ženu ve vyjadřování nebo projevování 

veškerých emocí, například pokud žena prožila ve svém životě nějaké sexuální trauma, 

nechává ji terapeut znovu prožít tuto situaci, aby si pacientka mohla vybít negativní pocity a 

osvobodit se tak od této situace. Tím zároveň dochází i k částečnému uvolnění svalového 

napětí. 

Bodyterapie (psychoterapie zaměřená na tělo) se dnes běžně v klinické praxi využívá k léčbě 

ženských sexuálních dysfunkcí. Jedním z tělesných ukazatelů, který by mohl odkazovat na 

narušenou sexuální funkci je chronická svalová blokace. Jelikož se tyto blokace odráží 

v držení těla, snížené pohyblivosti pánevní oblasti nebo ochablostí svalů a bodyterapie při 

diagnostice sexuálních dysfunkcí zahrnuje i pozorování způsobu chůze (Rosenbaum, 2005), 

pak se domníváme, že je možné z ženské chůze odvodit i schopnost vaginální orgasticity. 

Prokázat tuto možnou souvislost se již pokusila studie Nicholasové a kol. (2008), jejíž popis 

jsem zařadila na začátek empirické části. V naší studii jsme se rozhodli navázat na tento 

původní výzkum a rozšířit jej i o další sexuální atribut a to sexuální touhu. 
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EMPIRICKÁ ČÁST  

 

Náš výzkum vychází ze studie Nicholas a kol., kteří si kladli za cíl zjistit, zda na základě 

videonahrávek ženské chůze mohou expertní posuzovatelé zjistit, zda daná žena je schopna 

dosahovat vaginálního orgasmu a zjistit kritéria, podle kterých lze tuto schopnost určit. 

Tohoto výzkumu se účastnilo 20 vysokoškolských studentek, které byly požádány, aby 

vyplnili dotazník o jejich sexuálním chování, podle svých odpovědí pak byli rozřazeny do 2 

skupin: orgastické a anorgasmické. Následně byly pořízeny videonahrávky jejich chůze ve 

vzdálenosti 100 metrů a to za 2 podmínek: a) měly si představit, že se prochází sami po 

písečné pláži, b) že jsou na tom samém místě, ale vedle nich kráčí muž, který je velmi 

sexuálně přitahuje. Dva expertní hodnotitelé hodnotili ženy na videonahrávkách podle toho, 

zda si myslí, že je daná žena orgastická či anorgasmická. Základem pro jejich hodnocení byla 

tato kritéria: celkový dojem z chůze, její plynulost, energetičnost, smyslnost. Na 10ti-

stupňové škále měli hodnotit následující: addukci a rotaci boků, rotaci pánve, délku kroku, 

pohyb paží a plynulost pohybu. Následné statistické analýzy prokázaly, že expertní 

hodnotitelé jsou schopni rozpoznat schopnost vaginální orgasticity u žen, zatímco u 

klitoridálního orgasmu nikoliv. Jako signifikantní kritéria k určení vaginální orgasticity byla 

určena délka kroku a rotace pánve. 

Na základě těchto poznatků jsem se rozhodla rozšířit a ověřit reliabilitu tohoto výzkumu na 

českém vzorku žen a pokusit se zjistit možný vztah mezi ženskou chůzí a sexuální touhou. 

CÍLE  

Výzkumným cílem naší studie je zjistit, zda lze na základě výše uvedených kritérií rozpoznat 

schopnost vaginální orgasticity dané ženy z videonahrávky její chůze a zda panuje mezi 

expertními pozorovateli dostatečná shoda v posouzení této schopnosti. 

Dále nás zajímá, zda neexpertní pozorovatelé dokážou na základě videonahrávek ženské 

chůze určit míru sexuální touhy a sexuální náruživosti žen. 

HYPOTÉZY  

Klademe si následující hypotézy: 

- Předpokládáme, že expertní posuzovatelé (ti, kteří se zúčastnili tréninku v rozpoznávání 

orgasmu s autory předchozí studie) budou na základě pořízených videonahrávek 

adekvátně přisuzovat schopnost vaginální orgasticity žen. 

- Předpokládáme, že neexpertní posuzovatelé budou na základě pořízených 

videonahrávek adekvátně přisuzovat míru sexuální touhy a sexuální náruživosti žen. 
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METODA 

Výběr vzorku žen pro tvorbu nahrávek chůze 

Vzhledem k časové náročnosti tohoto výzkumu jsme se rozhodli oslovit vyšší počet 

respondentek, předpokládaný počet byl 50 žen. Celkem se účastnilo 72 žen. Vstupními kritérii 

pro vstup do výzkumu byl věk mezi 18 a 35 lety, zkušenost s partnerskou sexualitou a žádná 

pohybová omezení. Nábor participantek proběhl mezi studentkami Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy a to 1) v budově Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

prostřednictvím náborových letáků, které poskytovaly základní informace k tomuto výzkumu, 

vstupní kritéria, datum, čas a místo konání sběru dat; 2) v den výzkumu přímo v budově 

Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy formou osobního kontaktu, po kterém 

následovalo vyplnění dotazníku a pořízení videozáznamu. Jako kompenzaci za jejich čas 

dostala každá účastnice odměnu 50,- Kč. 

Nástroje pro určení parametrů ženských stimulů 

Sběr subjektivního hodnocení sexuality respondentek se uskutečnil pomocí dotazníku, jejž 

respondentky obdržely vytištěný v papírové formě. Ačkoliv je tato forma distribuce dotazníků 

náročnější, zaručuje oproti internetové distribuci vyšší návratnost dotazníků a vyšší kontrolu 

nad identitou respondentek. Jelikož údaje, které respondentky v dotazníku uvedly, byly 

intimní, bylo zapotřebí vyhradit samostatnou místnost, aby nebyly při jeho vyplňování rušeny. 

Abychom zabránili ovlivnění odpovědí respondentek v dotazníku a způsob jejich chůze, nebyl 

jim dopředu prozrazen pravý cíl studie, ale bylo jim řečeno, že se jedná o výzkum ženského 

pohybu. Probandkám byl předložen informovaný souhlas, ve kterém svým podpisem stvrzují, 

že údaje, které v dotazníku poskytly a videonahrávky jejich chůze, budou použity pouze pro 

účely vědeckých výzkumů. 

Dotazník obsahoval 2 standardizované dotazníky a otázky týkající se sexuálního chování žen 

s důrazem na otázky o vaginální orgastičnosti a sexuální touhu žen (viz Přílohy 1. Dotazník): 

 12 sociodemografických otázek; probandky zde vyplňovaly údaje o svém věku, 

velikosti bydliště, svoji váhu a výšku, dále odpovídaly na otázky týkající se jejich 

motorického vývoje a sportovních aktivit, abychom zjistili, zda tím není ovlivněn způsob 

jejich chůze. Nakonec byly hodnotitelky vyzvány, aby zodpověděly na otázku, zda mají 

v současné době dlouhodobý partnerský vztah a aby ohodnotily samy sebe na vlastní sexuální 

orientaci na Kinseyho škále sexuální orientace, kdy 1 značí „naprosto heterosexuální“, 7 značí 

„naprosto homosexuální“. 

 11 otázek týkajících se autoerotických aktivit probandek; kde jsme zjišťovaly, zda 

ženy masturbují, věk první masturbace a prvního orgasmu při masturbaci, preference 

masturbačních technik bez i s orgasmem, četnost masturbace obvykle a za poslední měsíc, 

výskyt erotických představ při masturbaci a 2 otázky týkající se postoje k masturbaci – 1) 

Pokud byste měla vyjádřit preferenci masturbace vůči partnerským sexuálním aktivitám, 

preferujete: 1 značí výhradně masturbaci, 7 značí výhradně sex; 2) Uveďte míru souhlasu či 



 

52 

nesouhlasu v následujícím tvrzení: „Masturbace je běžnou součástí sexuálního života lidí“, 1 

značí „zcela souhlasím“, 7 „zcela nesouhlasím“. 

 11 otázek týkajících se proměnných souvisejících s vaginální orgastičností žen; kde 

jsme se ptaly na věk prvního pohlavního styku, počet sexuálních partnerů, výskyt vaginálního 

orgasmu, věk, kdy žena poprvé dosáhla vaginálního orgasmu, frekvence vaginálních orgasmů 

při pohlavním styku, druh stimulace vedoucí k orgasmu ženy při pohlavním styku, doba trvání 

orgasmu, oblast prožívání vaginálního orgasmu a míra intenzity vzrušivosti v jednotlivých 

místech pochvy, tj. klitorisu, v okolí poševního vchodu, ve střední části pochvy, hluboko 

v pochvě, 1 značí „velmi málo vzrušivá“, 7 značí „velmi silně vzrušivá“, četnost pohlavní 

styků obvykle a za poslední měsíc. Poslední 2 otázky se ptají na spokojenost ženy s jejich 

sexuálním životem a důležitostí sexuality v jejich životě. 

 7 otázek týkajících se menstruačního cyklu probandek a užívání hormonální 

antikoncepce; probandky měly uvést průměrnou délku menstruačního cyklu, datum své 

poslední, předposlední a následné menstruace, zda je jejich cyklus pravidelný a zda užívají 

některou z forem hormonální antikoncepce. Poslední otázkou jsme zjišťovali, jak jsou ženy 

spokojené se svým tělem. 

 Dotazník The revised Sociosexual Orientation Inventory (Penke, 2008), který určuje 

míru ochoty se angažovat v sexuálním vztahu bez hlubšího citového závazku. Obsahuje 9 

uzavřených otázek, přičemž otázky 1-3 se ptají na sexuální chování a odpovědi se 

zaznamenávají na 5ti-stupňové škále, z těchto otázek se sečtením hodnot vypočítává skór 

aspektu Behavior. Otázky 4-6 se zabývají postoji k sexu a odpovědi se zaznamenávají na 5ti-

stupňové škále, kdy 1 značí „rozhodně nesouhlasím“ a 5 značí „rozhodně souhlasím“, z těchto 

otázek se sečtením hodnot vypočítává skór aspektu Attitude, a otázky 7-9 se zabývají sexuální 

touhou, odpovědi se zaznamenávají na 5ti-stupňové škály, kdy 1 značí „nikdy“ a 5 značí 

„téměř každý den“, z těchto otázek se sečtením hodnot vypočítává skór aspektu Desire. Ze 

všech 9 otázek se pak sečtením hodnot vypočítává celkový skór sociosexuální orientace. 

Tímto dotazníkem jsme zjistili promiskuitní tendence žen. 

 Dotazník Sexual Desire Inventory (Spector, 1996), který určuje míru sexuální touhy. 

Dotazník se skládá ze 14 uzavřených otázek, na 10 z nich respondenti určují míru své touhy 

na 8mi-stupňové škále Likertova typu, na zbylé 4 respondenti kroužkují jednu ze 7 možností. 

Tento dotazník obsahuje dvě subškály, diadickou, která se vypočítává součtem hodnot 

z prvních 8 otázek dotazníku a solitary, která se vypočítává součtem hodnot z otázek 9-11. 

Celkový skór dotazníku se získává součtem hodnot ze všech otázek. 

 

Pro účely tohoto výzkumu jsme pracovali pouze s dotazníky The revised Sociosexual 

Orientation Inventory,  Sexual Desire Inventory a otázkami týkající se schopnosti vaginální 

orgasticity (tj. věk prvního pohlavního styku, počet sexuálních partnerů, výskyt vaginálního 

orgasmu, věk, kdy žena poprvé dosáhla vaginálního orgasmu, frekvence vaginálních orgasmů 

při pohlavním styku, druh stimulace vedoucí k orgasmu ženy při pohlavním styku, doba trvání 

orgasmu, četnost pohlavní styků obvykle a za poslední měsíc) a sebehodnocenou atraktivitou 

těla. 
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Z těchto dat jsme získali i výsledky týkající se ontogenetického vývoje orgasticity žen, které 

jsou nyní připravovány k publikaci. K těmto výsledkům se v rámci této práce nebudu 

vyjadřovat.  

Průběh natáčení 

Natáčení probíhalo ve studentské místnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, 

která zajišťuje jak vhodné osvětlení pro nahrávání na videokameru, tak i dostatečný prostor 

pro žádanou vzdálenost, kterou probandky musí před kamerou ujít. Probandky se procházely 

po rovné ploše vždy do vzdálenosti 30 metrů směrem od stabilizované kamery a poté zpět, 

chůze byla snímána jak z předního tak ze zadního pohledu. Aby ušly požadovanou 

vzdálenost, musely se takto před kamerou projít celkem čtyřikrát. Důvodem bylo nutné 

uvolnění probandek (viz Nicholas a kol, 2008). Při chůzi byly instruovány, aby si představily 

a) že kráčí samy po písečné pláži, b) že kráčí po písečné pláži spolu s mužem, který je silně 

sexuálně přitahuje. První instrukce měla probandce navodit příjemné pocity, díky kterým 

mělo dojít k uvolnění chůze, druhá instrukce pak měla probandce dodat na smyslnosti její 

chůze (viz Nicholas a kol, 2008). Každá dívka tak měla po 2 nahrávkách (zvlášť za 1. a 2. 

podmínky) a pro účely hodnocení byl použit vždy 3. záběr (kdy probandka kráčí zády směrem 

od kamery), kdy již její chůze měla být uvolněná a přirozená. Pokud se probandka dostavila 

v botách na podpatcích, byla požádána, aby si boty odložila, byl by tak ovlivněn způsob její 

chůze. Zároveň jsme vybíraly ženy, které budou mít v den výzkumu na sobě oblečení 

kopírující její boky, aby tak byl vidět jejich pohyb při chůzi. 

Příprava nahrávek k hodnocení 

Pořízené videonahrávky byly sestříhány v programu Movie Maker tak, aby výsledná nahrávka 

obsahovala pouze záběr na ženu v okamžiku, kdy kráčí zády směrem od kamery. Tyto 

nahrávky trvaly od 8 do 20 vteřin. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu snahy o 

vyloučení nebo aspoň omezení vlivu nežádoucích proměnných, jakými jsou například 

atraktivita žen. Na konci každého videa bylo vloženo postupné zčernání obrazu, aby se 

předešlo hodnocení posledního statického obrazu z nahrávky. 

Z celkového počtu 72 videonahrávek bylo vyloučeno 16 nahrávek. Prvním důvodem pro 

jejich vyloučení bylo nevhodné osvětlení, které snižovalo kontrast při přehrávání nahrávky v 

přehrávači, v druhém případě jsme vyřadily ty videonahrávky, na kterých měly probandky při 

chůzi ruce v kapsách nebo jejich oblečení nekopírovalo siluetu jejich postavy. Takové 

nahrávky není možné hodnotit. Pro účely hodnocení bylo použito celkově 112 videonahrávek 

(od každé ženy 2 nahrávky). 

Následně bylo těchto 56 videonahrávek nahráno do internetového výzkumného portálu 

Qualtrics, který umožňuje uživatelům vytvářet internetové studie a jejich výsledky zde 

následně analyzovat. Oprávnění používat tuto službu bylo zakoupeno pro tvorbu vědeckých 

experimentů pod záštitou Fakulty humanitních studií UK.  Pro použití tohoto portálu jsme se 
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rozhodli vzhledem k velkému počtu videonahrávek. Zde byly nahrávky rozděleny do 4 skupin 

po 28 (2 skupiny pro první situaci a 2 skupiny pro druhou situaci). V rámci každé skupiny 

bylo pořadí nahrávek randomizováno a randomizace probíhala i v pořadí skupin. 

Expertní hodnocení na vaginální orgastičnost 

Po nahrání videonahrávek do systému Qualtrics, jsme odeslali odkaz s randomizovanými 

nahrávkami k hodnocení 2 expertním posuzovatelům z oblasti sexuologie. Prvním 

hodnotitelem jsem byla já, pro účely hodnocení jsem prošla speciálním tréninkem Stuarta 

Brodyho z Velké Británie, který byl zároveň druhým posuzovatelem. Naším původním 

záměrem bylo oslovit 6 expertních posuzovatelů, ale jelikož jsme se potýkali s technickými 

problémy, rozhodli jsme se pouze pro 2 posuzovatele a zaměřit se spíše na neexpertní část 

studie. První strana hodnotícího rozhraní obsahovala obecné informace o výzkumu (viz 

Přílohy 2. Hodnocení vaginální organičnosti – úvodní stránka). Hodnotitelé byli upozorněni, 

že nahrávky jsou rozděleny na 4 sety, mezi které jsme umístili komentář, že byl daný videoset 

ukončen a že je možné hodnocení přerušit. Tuto možnost jsme zvolili z důvodu časové 

náročnosti hodnocení všech 112 videonahrávek. Při dalším hodnocení byli poté systémem 

automaticky přesměrováni na další set videonahrávek. Dále následovaly již samotné sety 

s nahrávkami. Hodnotitelé na základě pořízených videonahrávek hodnotili, zda si myslí, že je 

daná žena schopna dosáhnout vaginálního orgasmu čistě při pohlavním styku a to na 6-ti 

stupňové škále (Ano - Spíše ano – Možná - Spíše ne – Ne -Nemohu určit). Poslední možnost 

„nemohu určit“ jsme zvolili proto, pokud nebylo možné určit její schopnost vaginální 

orgasticity například z důvodu pomalé chůze, nebo špatného kontrastu (viz Přílohy 3. Ukázka 

hodnocení videa – vaginální orgastičnost). Svá hodnocení prováděli podle následujících 

kritérií: celkový dojem z chůze, její energetičnost, smyslnost a uvolněnost, délka kroku a 

rotace pánve (Nicholas a kol. 2008; Brody 2012, ústně při výcviku). 

Neexpertní hodnocení na sexuální touhu 

Nábor pro účely neexpertního hodnocení sexuální touhy probíhal prostřednictvím internetu - 

šířením odkazu na webové stránky fakult humanitního zaměření mimo Prahu, abychom 

zabránili tomu, že by mohli hodnotitelé případně poznat hodnocené probandky na nahrávce. 

Nábor proběhl na oboru Psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, Filosofické fakulty 

Univerzity Hradec Králové a Sociálně-zdravotní fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. Kritérii pro účast na hodnocení bylo zkušenost s partnerskými koitálními 

aktivitami a věk od 18 do 35 let. Hodnotitelům bylo dopředu prozrazeno, že se jedná o 

výzkum zabývající se sexuální touhou a určení tohoto sexuálního atributu z ženské chůze. 

Hodnocení se zúčastnilo 20 žen a 20 mužů ve věku od 18 do 32 let; průměrný věk u žen je 22 

let, u mužů 24 let. 

Pro hodnocení jsme taktéž použili on-line služby Qualtrics. Samotné hodnocení sestávalo ze 
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dvou částí, nejprve měli hodnotitelé potvrdit souhlas o použití od nich získaných dat pro 

výzkumné účely. Pokud tak neučinili, hodnocení se nespustilo. Následně vyplnili anonymní 

dotazník, který se zabýval jejich zkušeností v oblasti partnerských koitálních aktivit. Pokud 

dotazník vyplňovaly ženy, vyplnily také otázky týkající se jejich menstruačního cyklu. Druhá 

část již obsahovala samotné hodnocení videonahrávek. Každému hodnotiteli se zobrazilo 

náhodně vybraných 28 videonahrávek buď za 1. nebo 2. situace. Pořadí videonahrávek i 

výběr situace bylo randomizováno, aby se zamezilo případnému efektu pořadí prezentace 

stimulů a taktéž aby nedošlo k hodnocení dvou nahrávek od jedné probandky. 

Pořízené videonahrávky hodnotitelé hodnotili na následující: 1) Pokuste se odhadnout míru 

sexuální touhy této ženy. Toto hodnocení hodnotitelé prováděli na bipolárně zakotvené škále 

Likertova typu od 1 do 7, 1 značí „velmi nízká touha“, 7 značí „velmi vysoká touha. Tato 

otázka demonstruje chuť ženy na jakoukoliv sexuální aktivitu. 2) Pokuste se odhadnout, jak 

moc si dokáže tato žena užívat partnerské sexuální aktivity. Hodnocení prováděli na stejné 

škále jako u předchozího, 1 značí „vůbec ne“, 7 značí „zcela naplno“. Tato otázka 

demonstruje schopnost žen užívat si partnerských koitálních aktivit. Rozsah od 1 do 7 jsme 

zvolili z toho důvodu, abychom zamezili označení neutrální středové hodnoty. 

Po dohodnocení všech videí byla hodnotitelům položena otázka, zda mají zájem se zúčastnit i 

dalších výzkumů skupiny Etologie člověka pod záštitou Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze. Pokud zvolili odpověď "ano", bylo jim nabídnuto, aby uvedli 

svoji e-mailovou adresu a mohly tak být kontaktováni (viz Přílohy 7. Závěr dotazníku). 

Jak jsem již zmínila výše, dotazník obsahoval informovaný souhlas (viz Přílohy 4. Neexpertní 

hodnocení - dotazník). Dále hodnotitelé uvedli údaje o svém pohlaví, věku a stupni svého 

nejvyššího dosaženého vzdělání. Na škále Likertova typu ohodnotili vlastní sexuální 

orientaci, kdy 1 značí „výhradně heterosexuální“ a 7 značí „výhradně homosexuální“. 

Následovaly otázky týkající se partnerských vztahů, zda jedinec někdy v minulosti měl nebo 

v současné době má dlouhodobý partnerský vztah (trvající minimálně 3 měsíce) a kolik 

celkově takových vztahů měl. V poslední části otázek jsme se ptali na počet sexuálních 

partnerů a četnost pohlavních styků v současné době. Pokud hodnocení prováděly ženy, ptali 

jsme se jich na otázky týkající se jejich menstruačního cyklu, tj. jeho délku, dále měly uvést 

datum své poslední, předposlední a následující menstruace a zda užívají hormonální 

antikoncepci. 

Po vyplnění dotazníku následovalo samotné hodnocení videí na sexuální touhu (viz Příloha 6. 

Ukázka hodnocení videa – sexuální touha a sexuální náruživost). 

ANALÝZA DAT  

V rámci sesbíraných dat jsme získali data z několika zdrojů (tzn. různé povahy). První zdroj 

dat pochází z dotazníků probandek, které se zúčastnily natáčení chůze, druhý zdroj dat jsou 

jednotlivá hodnocení videonahrávek expertních hodnotitelů na vaginální orgastičnost. Třetí 
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zdroj dat zahrnuje odpovědi neexpertních hodnotitelů, poslední zdroj obsahuje hodnocení 

videonahrávek neexpertních hodnotitelů na sexuální touhu a sexuální náruživost.  

Analýzy byly provedeny v programu MS Excel a SPSS 19.0. Pomocí Pearsonovy korelační 

analýzy byla testována souvislost mezi devíti komponenty sexuálního chování – věk prvního 

pohlavního styku; počet sexuálních partnerů; věk, kdy žena dosáhla svého prvního 

vaginálního orgasmu; v kolika procentech pohlavních styků ženy dosahují vaginálního 

orgasmu; jakým typem dráždění ženy nejčastěji dosahují vaginálního orgasmu během 

partnerských koitálních aktivit; délka trvání orgasmu; četnost pohlavních styků obecně; 

četnost pohlavních styků za poslední měsíc a subjektivním hodnocením atraktivity těla a 

přiřazenou schopnostní vaginální orgasticity, přiřazenou sexuální touhou nebo přiřazenou 

sexuální náruživostí. Druhá korelační analýza testovala souvislost mezi frekvencí vaginálních 

orgasmů při pohlavním styku, přiřazenou sexuální touhou a přiřazenou sexuální náruživostí se 

skóry z dotazníku Sexual Desire Inventory a The revised Sociosexual Orientation. Shoda 

expertních hodnotitelů byla taktéž analyzována pomocí korelační analýzy, zároveň jsme 

analyzovaly i shodu mezi přisuzovanou a subjektivně hodnocenou vaginální orgasticitou u 

každého hodnotitele zvlášť. Z těchto analýz byly vyloučeny ty dívky, které ještě neměly 

zkušenost s partnerskými koitálními aktivitami, celkový počet zahrnutých stimulů je N = 73. 

VÝSLEDKY  

Soubor žen k pořízení videonahrávek 

Celkový počet žen, který se zúčastnil natáčení videonahrávek žen, je N = 73. Průměrný věk 

těchto dívek je 22,77; standardní odchylka SD = 3,660. 62,8 procent ze 75 žen se nachází ve 

stálém partnerském vztahu (N=49). 60,3 procent se označilo za heterosexuální (N=47). 

Průměrný věk prvního pohlavního styku byl 16,75 (SD = 1,665), průměrný počet sexuálních 

partnerů je 6,68 (SD = 12,595). Z celkového počtu 73 žen je 48 žen orgastických (61,5%) a 

25 anorgastických (32,1%). Průměrný věk prvního vaginálního orgasmu (vyvolaného výlučně 

pohyby penisu v pochvě bez jakéhokoliv přídatného dráždění) je 18,85 (SD = 2,118).  

Tabulka 1 Frekvence vaginálních orgasmů při pohlavním styku 

 Počet Procenta 

Nikdy 22 28,2 

V méně než 25% souloží 21 26,9 

V 25% až 50% souloží 13 16,7 

V 51% až 75% souloží 10 12,8 

V 76 až 100% souloží 6 7,7 
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Tabulka 1 shrnuje frekvenci vaginálních orgasmů probandek při pohlavním styku. 22 žen 

(28,2%) nikdy vaginálního orgasmu při pohlavním styku nedosahuje. Pouze 6 žen (7,7%) 

dosahuje vaginálního orgasmu při většině pohlavních styků.  

Tabulka 2 Způsob dosažení orgasmu žen při partnerských koitálních aktivitách 

 Počet Procenta 

Nedosahuji nikdy orgasmu 3 3,8 

Pouze klitoridálním drážděním (drážděním ústy nebo manuálně) 9 11,5 

Kombinovaným drážděním (klitoridální a vaginální dráždění) 48 61,5 

Vaginálním drážděním (pohyby penisu v pochvě) 11 14,1 

 

Tabulka 2 ukazuje preferované způsoby dráždění vedoucí k ženinu orgasmu při partnerských 

sexuálních aktivitách. 48 žen (61,6%) preferuje kombinované dráždění.  

Analýza přisuzování vaginální orgastičnosti expertními posuzovateli 

Analýza hodnocení expertních hodnotitelů na vaginální orgastičnost žen ukázala, že expertní 

přisouzení vaginální orgasticity ani od jednoho z hodnotitelů nekorelovaly s žádnými 

parametry ženské sexuality, ani se subjektivně hodnocenou ženskou orgastičností při souloži, 

ani se standardizovaným hodnocením touhy či promiskuitních tendencí žen (všechny p > 0,1) 

a to pro hodnocení v rámci obou experimentálních situací, tzn., kdy kráčí samy po pláži/nebo 

s atraktivním partnerem. Hodnocení obou expertů mezi sebou vzájemně nekorelovalo (p > 

0,1).  

Popis vzorku neexpertních posuzovatelů 

Neexpertního hodnocení videonahrávek na sexuální touhu a sexuální vzrušivost se celkem 

zúčastnilo 40 hodnotitelů, 20 žen a 18 mužů. Průměrný věk žen byl 21,95 (SD = 1,945), 

průměrný věk mužů byl 24,1 (SD = 1,901). 3 muži (17%) nemají zkušenost s partnerským 

vztahem, 8 (44%) se nyní nachází v partnerském vztahu, 7 (39%) jich je v současné době bez 

partnerského vztahu. 1 (5%) žena nemá zkušenost s partnerským vztahem, 11 (55%) se nyní 

nachází v partnerském vztahu a 8 (40%) jich je v současné době bez partnerského vztahu. 

Průměrný počet partnerských vztahů u mužů je 2,4 (SD = 1,747) a u žen 2,1 (SD = 0,74). 

Průměrný počet sexuálních partnerů je u mužů 12,05 a u žen 5,5.  

Analýza přisuzování sexuální touhy a sexuální náruživosti žen neexpertními posuzovateli 

Pro určení souvislosti mezi devíti relevantními komponenty sexuálního chování a 

sebehodnocené tělesné atraktivity s neexpertními hodnoceními mužů i žen na sexuální touhu a 

sexuální náruživost byla provedena korelační analýza. Tyto komponenty nekorelovaly ani 

s přisuzovanou sexuální touhou, ani s přisuzovanou sexuální náruživostí.  



 

58 

Tabulka 3 Pearsonova korelační analýza frekvence vaginální orgasmů při pohlavním styku se skóry 

z dotazníků The revised Sociosexual Orientation a Sexual Desire Inventory  

  SOI 

Chování 

SOI 

Postoj 

SOI 

Touha 

Celkový 

skór SOI 

Diadický 

skór SD 

Solitary 

skór SD 

Celkový 

skór SD 

Frekvence VO 

při pohlavním styku 

 

Pearsonova korelace 
Hodnota p 

,162 
,173 

,090 
,454 

,068 
,570 

,147 
,217 

,241* 

,042 

,186 
,118 

,236* 

,046 

* p > 0,05 

SOI - The revised Sociosexual Orientation  

SD – Sexual Desire Inventory 

 

Následně byla provedena Pearsonova korelační analýza frekvence vaginálních orgasmů 

(vyvolaných výlučně pohyby penisu v pochvě) při pohlavním styku se skóry z dotazníku The 

revised Sociosexual Orientation, kam vstupoval skór Chování, Postoj, Touha a Celkový skór 

dotazníku. Frekvence VO při pohlavním styku nekorelovala s žádným skórem z dotazníku 

SOI. Taktéž byla provedena Pearsonova korelační analýza frekvence vaginálních orgasmů při 

pohlavním styku se skóry z dotazníku Sexual Desire Inventory, kam vstupoval Diadický skór, 

skór Solitary a Celkový skór dotazníku. Byla zjištěna signifikantní pozitivní korelace pro 

frekvenci VO při pohlavním styku a Diadický skór (r =, 241, p =, 042) a zároveň pro Celkový 

skór dotazníku SD (r =, 236, p = 0,46). Frekvencí VO při pohlavním styku nekorelovala se 

skórem Solitary (viz Tabulka 3). 

Tabulka 4 Pearsonova korelační analýza hodnocení posuzovatelů na sexuální touhu a sexuální 
náruživost se skóry z dotazníku Sexual Desire Inventory 

  Diadický 

skór SD 

Solitary 

skór SD 

Celkový 

skór SD 

Přisuzovaná touha muži S1 Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,138 

,348 

,009 

,953 

,127 

,391 

Přisuzovaná touha ženy S1 Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,154 

,297 

,063 

,670 

,178 

,226 

Přisuzovaná náruživost muži 

S1 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,133 

,366 

0,12 

,933 

,149 

,312 

Přisuzovaná náruživost ženy 

S1 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,113 

,455 

,025 

,866 

,133 

,367 

Přisuzovaná touha muži S2 Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,165 

,232 

,043 

,757 

,172 

,215 

Přisuzovaná touha ženy S2 Pearsonova korelace 

Hodnota p 
,286* 

,036 

,139 

,315 
,295* 

,030 

Přisuzovaná náruživost muži 

S2 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,205 

,137 

-, 056 

,687 

,132 

,343 

Přisuzovaná náruživost ženy 

S2 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,140 

,313 

,116 

,403 

,193 

,162 

* p > 0,05 
SD – Sexual Desire Inventory 

S1 – první situace, kdy si žena představuje, že kráčí sama po pláži 

S2 – druhá situace, kdy si žena představuje, že kráčí po pláži s mužem, který ji velmi sexuálně přitahuje 
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Pearsonova korelační analýza byla provedena i pro určení vztahu mezi jednotlivými skóry 

z dotazníků Sexual Desire Inventory (SD) a hodnocením neexpertních posuzovatelů na 

sexuální touhu a sexuální náruživost žen na videonahrávkách. Byla zjištěna signifikantní 

pozitivní korelace pro Diadický skór SD a hodnocením žen na sexuální náruživost za druhé 

situace (r =, 286, p = 036) a signifikantní pozitivní korelace pro celkový skór SD a 

hodnocením žen na sexuální náruživost za druhé situace (r = 295, p =, 030). Přisuzovaná 

sexuální touha u obou pohlaví za první i druhé situace nekorelovala se žádným skórem SD, 

zároveň nekorelovala ani muži přisuzovaná sexuální náruživost za první i druhé situace a 

ženami přisuzovaná sexuální náruživost za první situace se všemi skóry SD (viz Tabulka 4). 
 

Tabulka 5 Pearsonova korelační analýza hodnocení posuzovatelů na sexuální touhu a sexuální 
náruživost se skóry z dotazníku The revised Sociosexual Orientation, tělesnou atraktivitou a počtem 

sexuálních partnerů žen na videonahrávkách 

  SOI 

Chování 

SOI 

Postoj 

SOI 

Touha 

Celkový 

skór 

Atraktivita 

těla 

Počet 

sex. 

partnerů 

Přisuzovaná 

touha muži S1 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,160 

,277 

-, 045 

,759 

,138 

,351 

,144 

,329 
,286* 

,049 

,132 

,378 

Přisuzovaná 

touha ženy S1 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,199 

,176 

-, 063 

,669 

,073 

,623 

,126 

,392 
,411** 

,004 

,179 

,228 

Přisuzovaná 

náruživost 

muži S1 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

-, 054 

,713 

-, 004 

,976 

,046 

,755 

-, 010 

,945 
,369** 

,010 

-,010 

,946 

Přisuzovaná 

náruživost 

ženy S1 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,175 

,234 

-, 066 

,656 

,121 

,411 

,136 

,356 
,414** 

,003 

,185 

,213 

Přisuzovaná 

touha muži S2 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,158 

,252 

,065 

,640 

,084 

,546 

,163 

,239 
,370** 

,006 

,118 

,399 

Přisuzovaná 

touha ženy S2 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,252 

,066 

,033 

,811 

,180 

,192 

,255 

,063 
,366** 

,006 

,275* 

,046 

Přisuzovaná 

náruživost 

muži S2 

Pearsonova korelace 

Hodnota p 

,122 

,379 

-, 008 

,956 

,011 

,939 

,074 

,596 
,518** 

,000 

,060 

,670 

Přisuzovaná 

náruživost 

ženy S2 

Pearsonova korelace 
Hodnota p 

,314* 

,021 

-, 011 
,939 

,214 
,121 

,290* 

,033 
,426** 

,001 

,252 
,068 

* p > 0,05 

** p ˃ 0,01 

SOI - The revised Sociosexual Orientation  

S1 – první situace, kdy si žena představuje, že kráčí sama po pláži 

S2 – druhá situace, kdy si žena představuje, že kráčí po pláži s mužem, který ji velmi sexuálně přitahuje 

 

Následně byla provedena Pearsonova korelační analýza pro určení vztahu mezi jednotlivými 

skóry z dotazníků The revised Sociosexual Orientation (SOI), tělesnou atraktivitou, počtem 

partnerů žen na videonahrávkách a hodnocením jejich nahrávek neexpertními posuzovateli na 
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sexuální touhu a sexuální náruživost. U všech hodnocení posuzovatelů byla zjištěna 

signifikantní pozitivní korelace pro sebehodnocenou tělesnou atraktivitu a hodnocení mužů i 

žen na sexuální touhu a sexuální náruživost za první i druhé situace (p ˃ 0,05). Dále byla 

zjištěna signifikantní pozitivní korelace pro počet sexuálních partnerů a hodnocením žen na 

sexuální touhu u druhé situace (r =, 275, N = 53, p =, 046). Počet sexuálních partnerů 

nekoreloval s hodnocením posuzovatelů mužského i ženského pohlaví na sexuální touhu za 

první i druhé situace, zároveň také nekoreloval s muži přisuzovanou sexuální náruživostí za 

první i druhé situace a ženami přisuzovanou sexuální náruživostí za první situace. U 

hodnocení žen na sexuální náruživost u druhé situace byla zjištěna signifikantní pozitivní 

korelace se skórem Chování dotazníku SOI (r =, 315, N = 54, p =, 021) a jeho Celkovým 

skórem (r =, 290, N = 54, p =, 033). U této proměnné nebyla zjištěna korelace se skóry Postoj 

a Touha dotazníku SOI. Přisuzovaná sexuální touha u obou pohlaví za první i druhé situace 

nekorelovala se žádným skórem SOI, zároveň nekorelovala ani muži přisuzovaná sexuální 

náruživost za první i druhé situace a ženami přisuzovaná sexuální náruživost za první situace 

se všemi skóry SOI (viz Tabulka 5). 

 

DISKUZE 

Naše výsledky ukázaly, že expertní posuzovatelé z oblasti sexuologie nedokázali přiřadit 

schopnost vaginální orgastictity ženám, jejichž chůzi hodnotili na pořízených 

videonahrávkách. První hypotéza tak nebyla podpořena. 

V souladu s naší hypotézou bylo přisouzení sexuální touhy a sexuální náruživosti 

neexpertními posuzovateli ženám, jejichž chůzi hodnotili na pořízených videonahrávkách, 

ovšem pouze hodnotitelky ženského pohlaví za situace se sexuálním kontextem, kdy si ženy 

na videonahrávkách představovaly, že kráčí po pláži spolu s mužem, který je velmi silně 

sexuálně přitahuje. Tento výsledek koreloval se sebehodnocenou touhou, promiskuitou a 

počtem sexuálních partnerů žen na videonahrávkách. 

Přisuzování vaginální orgasticity žen z chůze pomocí expertních posuzovatelů 

Prvním cílem této práce bylo ověřit, zda expertní hodnotitelé z oblasti sexuologie dokážou 

přisoudit schopnost vaginální orgasticity ženám na základě videonahrávky jejich chůze. Tato 

hypotéza je v rozporu s našimi výsledky.  

Tento výsledek přisuzujeme nevhodnému zvolení designu této studie na základě špatné 

informovanosti ze strany spoluautorů. Chůze žen na videonahrávkách nebyla dostatečně 

dlouhá, pro určení této schopnosti byla chůze příliš pomalá. Vhodnější by bylo pořídit záběry 

mimoděčné chůze, aby participantka nevěděla, že je natáčena. Na základě rozhovorů se 

spoluautory vyplynulo, že v původní studii byly ženy snímány na veřejném prostranství, kde 

kráčely vedle výzkumné asistentky a hovořily spolu. Až poté jim bylo prozrazeno, že během 
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tohoto rozhovoru byl pořízen videozáznam jejich chůze. Na základě těchto nových poznatků 

jsme se rozhodli pro provedení nové studie, ve které zohledníme tyto návrhy.  

Nesprávné přisouzení schopnosti vaginální orgasticity mohlo být způsobeno několika 

druhotnými faktory, které již ale nejsme schopni ovlivnit. Prvním faktorem může být 

nedostatečnost kritérií vedoucích k určení vaginální orgasticity žen, které ve své studii 

předložil Brody a kol. (2008), druhým ovlivňujícím činitelem mohl být trénink vedený 

Stuartem Brodym, který mohl být pro některé expertní hodnotitele nedostatečný či 

nejednoznačný. Reliabilitu výzkumu však bohužel ovlivnily i další faktory, např. anatomická 

predispozice žen k vaginální orgastičnosti, která se může projevit na způsobu chůze, přestože 

ještě vaginálního orgasmu nedosahují. Jednak může být tato schopnost ovlivněna některými 

anatomickými rysy, například ženám, které dosahovaly daleko častěji vaginálního orgasmu, 

byla naměřena delší vzdálenost mezi močovou trubicí a pochvou (Gravina a kol., 2008). 

Zároveň to ale může být způsobeno tím, že partner ženy není dostatečně zkušený, nebo 

velikost jeho penisu není odpovídající k tomu, aby při pohlavním styku stimuloval oblast 

děložního krčku. Některé studie potvrdily, že ženy, které preferují muže s delším, než 

průměrným penisem, prožívají vaginální orgasmus častěji (Brody & Weiss, 2009). Některé 

studie taktéž ukazují, že ženy častěji prožívají vaginální orgasmus při pohlavním styku 

s muži, kteří vykazují indikátory vyšší genetické kvality, například fyzickou atraktivitu 

(Thornhill a kol., 1995; Shackelford a kol., 2000). Na způsobu chůze se může projevit i 

celková spokojenost ženy (jak v životě, tak i v oblasti partnerské a sexuální), jejich chůze 

může působit uvolněněji (Costa & Brody, 2007).  

Přisuzování sexuální touhy a náruživost žen z chůze pomocí neexpertních 

posuzovatelů 

V souladu s naší hypotézou korespondovala přisuzovaná sexuální touha s reálnou sexuální 

touhou žen. Tento soulad se prokázal za druhé situace obsahující sexuální kontext. Míru 

sexuální touhy však dokázaly určit pouze hodnotitelky ženského pohlaví. Tento výsledek 

naznačuje, že odhad žen ohledně sexuální touhy druhé ženy by mohl odkazovat na 

intrasexuální kompetici žen o muže. Ženy si tak mohou mezi sebou konkurovat nejenom 

fyzickou atraktivitou, ale i signály ukazující určitou touhu aktivně se podílet na jakékoliv 

sexuální aktivitě (rozumíme tím jak na autoerotických, tak i partnerských koitálních 

aktivitách).  

Naše studie také prokázala souvislost hodnotitelkami přisuzované sexuální touhy s počtem 

sexuálních partnerů žen na videonahrávkách. Tento výsledek naznačuje, že hodnotitelky 

přisuzovaly ženám s vyšším počtem sexuálních partnerů vyšší sexuální touhu, ale pouze za 

druhé situace, kdy si ženy měly představovat, že kráčí po pláži spolu s mužem, který je velmi 

silně sexuálně přitahuje. Pravděpodobně tedy zkušenější ženy odrážejí vyšší touhu po 

sexuálních aktivitách. 
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V případě hodnocení neexpertních hodnotitelů na sexuální náruživost žen jsme 

nepředpokládali žádnou souvislost mezi přisuzovanou a reálnou sexuální náruživostí. 

Výsledky této studie však prokázaly, že posuzovatelky ženského pohlaví jsou schopny 

přiřadit míru sexuální náruživost ženám na videonahrávce. I v tomto případě shodně 

posuzovatelky přiřadily míru sexuální náruživosti za druhé situace, která obsahuje sexuální 

kontext. Stejně jako v případě sexuální touhy se i tento výsledek jeví z evolučního hlediska 

jako možný ukazatel intrasexuální kompetice žen. Žena se v přítomnosti atraktivního muže 

snaží rozeznat možné kvality své sokyně, aby tak mohla zabránit případnému svádění svého 

partnera. Jelikož reprodukční úspěch ženy je věkově omezen, její vybíravost ohledně svého 

partnera a otce svých dětí je vyšší. V případě, že po jejím boku stojí jedinec s kvalitní 

genetickou výbavou, snaží se žena takového partnera udržet. Pokud se v jeho okolí objevují 

sokyně a jeho partnerka dokáže určit míru promiskuitního chování své sokyně, pak se zvýší 

kompetice žen o tohoto partnera a zvýší se tím i tendence žen si tohoto partnera udržet.  

LIMITY VÝZKUMU  

Vzhledem k charakteru vzorku je možná částečná generalizace na české ženy ve věku od 18 

do 36 let. Získané výsledky nemůžeme plošně zobecnit na populaci všech žen žijících v České 

Republice, ani na populaci žen žijících v západní kultuře. 

Další limitací tohoto výzkumu je podoba videonahrávek žen. Vzhledem k velkému počtu 

zájemkyň o účast na tomto výzkumu se videozáznamy jejich chůze pořizovaly za přítomnosti 

ostatních účastnic. Z tohoto důvodu mohly být ženy na nahrávkách nervózní, strnulé, nebo se 

mohly snažit „mít to co nejdříve za sebou“. V příští studii by mělo být ošetřeno, aby ženy 

byly při natáčení samy nebo aby při natáčení jejich chůze nevěděly, že jsou natáčeny. Jejich 

chůze by tak byla přirozenější a uvolněnější.  

Posledním nedostatkem této studie je velmi nízký počet neexpertních hodnotitelů na 

posouzení sexuální touhy a sexuální náruživosti. Vyšší počet účastníků by zajistil vyšší 

výpovědní hodnotu zjištěných výsledků. 

 

ETIKA VÝZKUMU  

Vzhledem k intimitě daného tématu jsou probandky vedeny po celou dobu pod číselnými 

kódy, které jim byly náhodně přiřazeny. Před samotným začátkem výzkumu byly taktéž 

ubezpečeny, že veškerá data, která jsme od nich získali, byla anonymizována a byla užita 

pouze k výzkumným účelům. Dále jsme je upozornili, že mohou v kterékoliv fázi výzkumu 

vystoupit. Veškeré tyto informace byly taktéž uvedeny v informovaném souhlasu, které 

probandky před samotným počátkem výzkumu podepisovaly. Bez podpisu informovaného 

souhlasu nebyly poskytnuté údaje ve výzkumu využity. Taktéž videonahrávky chůzí 

probandek byly vedeny pod stejnými číselnými kódy, které jim byly uděleny před 
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vyplňováním dotazníků. Anonymita probandek při hodnocení jejich chůze byla zajištěna tím, 

že hodnocená část nahrávky obsahuje pouze záběr, kdy dívka kráčí zády směrem od kamery. 

Taktéž informace, které jsme získali od neexpertních hodnotitelů, jsou vedena pod 

anonymními čísly. Jejich účast byla dobrovolná. Před samotným spuštěním hodnocení 

hodnotitelé potvrdili informovaný souhlas, ve kterém jim zaručujeme, že se získanými daty 

budeme nakládat dle etických zásad vědeckého výzkumu a že tyto údaje použijeme výhradně 

pro výzkumné účely. 

ZÁVĚR  

Naše studie neprokázala, že expertní posuzovatelé z oblasti sexuologie dokážou přisoudit 

schopnost vaginální orgasticity ženám na základě videonahrávek jejich chůze. Tento výsledek 

je v kontrastu s předchozími empirickými zjištěními, že tomu tak možné je. 

Současná zjištění z této studie také poskytují potencionální podporu pro naši druhou 

hypotézu, že je možné na základě pozorování chůze žen určit jejich míru sexuální touhy a 

sexuální náruživosti. Tato schopnost přisouzení sexuální míry a sexuální náruživosti byla 

zjištěna pouze u ženských posuzovatelek za druhé situace, která obsahovala sexuální kontext. 

Tyto výsledky poskytují možnou podporu pro evoluční předpoklad, že se jedná o možný rys 

vnitropohlavní kompetice mezi ženami. Závěry této studie by mohly udat směr dalším studiím 

věnujícím se spojitosti některých sexuálních atributů žen a jejich odrazu v ženské chůzi. 
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1.  DOTAZNÍK  

 

Výzkum tělesného pohybu: doplňkový dotazník 
 

Dotazník, který vám byl zaslán, je součástí výzkumu týkajícího se různých 
aspektů tělesného pohybu žen. Výzkum probíhá pod záštitou katedry 
Obecné antropologie Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově 
(zodpovědné osoby Mgr. Kateřina Klapilová PhD., Mgr. Jitka Lindová 
Ph.D.). Veškerá data, která od vás získáme, budou anonymizována a 
budou užita pouze k výzkumným účelům. Prosíme vás, abyste se na 

otázky snažily odpovědět co nejpravdivěji a v případě, že na danou otázku odpovědět nechcete, 
raději ji přeskočte. Vaše data budou vedena pod číselnými kódy a budou skladována na Katedře 
obecné antropologie FHS UK (Hrusníkova 2075) a nebudou poskytnuta k nahlédnutí žádné 
neoprávněné osobě. Pokud byste měli jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na 
vyzkumpohybuzen@seznam.cz, popřípadě na telefonním čísle 739428860. 
 
V následující části studie budete odpovídat na otázky týkající se obecných informací o vás a 
vašem charakteru, dále budou položeny i otázky týkající se vašeho sexuálního života. Odpověď 
by měla zachytit Vaše běžné sexuální chování a potřeby. Odpovídejte prosím upřímně, vaši 
odpověď zapište, nebo tučně zvýrazněte. Pokud k některým aktivitám u Vás nedošlo, přeskočte 
prosím daný úsek (každý úsek je zvýrazněn počátečním šedým odstavcem) a odpovídejte až na 
úsek následující. Vyplnění dotazníku by vám neměla zabrat více než 25 – 30minut. 
 

 

1. Kolik je vám let?       

2. Bydlíte v obci/městě o velikosti …? 

 Obec do 999 obyvatel 

 Obec s 1 000 – 4 999 obyvateli 

 Město s 5 000 – 19 999 obyvateli 

 Město s 20 000 – 99 999 obyvateli 

 Velkoměsto nad 100 000 obyvatel 

3. Uveďte prosím vaši výšku v centimetrech: ………… 

4. Uveďte prosím vaši váhu v kilogramech: ………… 

5. Je vám známo, že by váš motorický vývoj byl opožděný či nestandartní? 

 Ne 

 Ano, specifikujte v čem ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

 

Kód 
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6. V kolika letech jste začala chodit? 

 Nevím 

 V ……… letech a ……… měsících (zapište věk) 

7. Máte v současné době nějaký motorický handicap? 

 Ne 

 Ano. Zapište jaký ………………………………………………………………………….. 

8. Věnovala jste se/věnujete se závodnímu tanci? 

 Ne 

 Ano, napište jakému a kolik let …………………………………………………………… 

9. Věnovala jste se v minulosti/věnujete se v současnosti intenzivně nějakému sportu? 

 Ne 

 Ano, napište jakému (popřípadě i více možností) a kolik let 

.……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. Na základní škole jste v tělocviku byla 

 Výrazně podprůměrná 

 Spíše podprůměrná 

 Průměrná 

 Spíše nadprůměrná 

 Výrazně nadprůměrná 

11. Máte v současné době dlouhodobý partnerský vztah? 

 Ano 

 Ne 

12. Co se týče vaší sexuální orientace, považujete se za (zvýrazněte prosím jednu možnost): 

13.  

 

 

Heterosexuální  1 2 3 4 5 6 7 Homosexuální 
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ČÁST 1. 

Tato část dotazníku se ptá na výskyt autoerotických aktivit. Masturbací zde máme na mysli 

sexuální aktivitu, při které se žena sama sexuálně dráždí. V každé otázce prosím tučně 

zvýrazněte vaši odpověď. 

1. Už jste někdy masturbovala? 

 Ano 

 Ne 

Pozn. Pokud jste nikdy nemasturbovala, přeskočte prosím tuto sekci a přistupte k části 2. 

2.  Kolik vám bylo let, když jste poprvé masturbovala? (zapište přibližný věk)  

3. Kolik vám bylo let, když jste poprvé dosáhla orgasmu v průběhu masturbace? (zapište 

přibližný věk/pokud jste orgasmu nedosáhla, zapište 0)   

4. Jakým způsobem jste poprvé při masturbaci dosáhla orgasmu? 

 Drážděním poštěváčku (klitorisu) 

 Drážděním poševního vchodu 

 Drážděním v hloubce pochvy 

 Drážděním poštěváčku i pochvy 

 Jinak, prosím upřesněte: …………………………………………………………… 

5. Jak dlouho vám v průměru trvá při masturbaci, než dosáhnete orgasmu? 

 Méně než 1 minutu 

 5-10 minut 

 15-30 minut 

 30-45 minut 

 Více jak 45 minut 

6.  Jak často obvykle masturbujete?  

 Více než jednou denně 

 4-6krát do týdne 

 3krát za týden 
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 Dvakrát do týdne 

 Jednou za 2 týdny 

 Jednou měsíčně 

 Jednou za dva měsíce 

 Jednou ročně 

7. Kolikrát jste zhruba masturbovala za poslední měsíc? (zapište počet) …… 

8.  Jaké způsoby pro vyvrcholení během masturbace nyní upřednostňujete? (Je možné zvýraznit i 

více možností). 

 Drážděním poštěváčku (klitorisu) 

 Drážděním poševního vchodu 

 Drážděním v hloubce pochvy 

 Drážděním poštěváčku i pochvy 

 Jinak, prosím upřesněte: …………………………………………………………… 

9. Máte při masturbaci vedoucí k orgasmu erotické představy? 

 Vždy 

 Často 

 Příležitostně 

 Zřídka 

 Nikdy  

10. Pokud byste měla vyjádřit preferenci masturbace vůči partnerským sexuálním aktivitám, 

preferujete: 

1  2   3  4  5  6  7  

Výhradně masturbaci        Výhradně sex 
 

11. Uveďte míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: „Masturbace je běžnou součástí 

sexuálního života lidí“. 

 
1  2   3  4  5  6  7  

Zcela souhlasím        Zcela nesouhlasím 
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ČÁST 2. 

Tato část dotazníku se ptá na výskyt partnerských sexuálních aktivit a také na výskyt orgasmu. 

Pohlavním, neboli vaginálním stykem zde máme na mysli zavedení ztopořeného pohlavního údu 

do vaginy. V každé otázce prosím tučně zvýrazněte vaši odpověď. 

1. Poprvé jste měla pohlavní styk s nějakým mužem: 

 Dosud nikdy 

 Již ano a to poprvé ve věku ............ let 

Pozn. Pokud jste nikdy neměla pohlavní styk, přeskočte prosím tuto sekci a přistupte k části 3.  

2. Kolik jste měla celkově sexuálních partnerů (mužů, s nimiž jste měla pohlavní styk)? 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Dosáhla jste někdy vaginálního orgasmu, tedy orgasmu vyvolaného výlučně pohyby penisu 

v pochvě (bez jakéhokoliv přídatného dráždění, jako je například dráždění rukou po předehře), 

tedy při souloži? 

 Ne 

 Ano a to poprvé přibližně v …… letech (zapište věk) 

4. Jak často dosahujete vaginálního orgasmu (tedy orgasmu vyvolaného výlučně pohyby penisu 

v pochvě) při souloži? 

 Nikdy 

 V méně než 25 % souloží 

 Ve 25 % až 50 % souloží 

 V 51 % až 75 % souloží 

 V 76 % až 100 % souloží 

5. Při sexuálních aktivitách s partnerem/jinými muži dosahujete orgasmu …? 

 Nedosahuji nikdy orgasmu 

 Pouze klitoridálním drážděním (dráždění ústy nebo manuálně) 

 Kombinovaným drážděním (klitoridální a vaginální dráždění) 

 Vaginálním drážděním (pohyby penisu v pochvě, pohyby cizích předmětů či ruky 

partnera/jiného muže v pochvě)  

6. Délku trvání svého orgasmu při jakékoliv sexuální aktivitě odhadujete v průměru na kolik vteřin? 

(uveďte počet vteřin) …… 
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7. Uveďte, do jaké míry jste vzrušivá na různých místech své vaginy (zvýrazněte dané číslo na škále): 

 

1) Na poštěváčku:    1  2   3  4  5  6  7  

           Velmi málo vzrušivá          Velmi silně vzrušivá 

 

2) V okolí poševního  

     vchodu:   1  2   3  4  5  6  7  

           Velmi málo vzrušivá          Velmi silně vzrušivá 

 

3) Ve střední části  

     pochvy:    1  2   3  4  5  6  7  

           Velmi málo vzrušivá          Velmi silně vzrušivá 

 

       4) Hluboko v pochvě:  1  2   3  4  5  6  7  

           Velmi málo vzrušivá          Velmi silně vzrušivá 

 
8.  Jak často míváte v současné době pohlavní styk? 

 Více než jednou denně 

 Jednou denně 

 4-6krát do týdne 

 3krát do týdne 

 2krát do týdne 

 1krát do týdne 

 Jednou za 2 měsíce 

 Jednou za rok 

 Nikdy  

9. Kolik jste měla zhruba pohlavních styků za poslední měsíc? (zapište počet) …… 

10. Jste celkově spokojená s vaším sexuálním životem? 

 Velice spokojená 

 Spíše spokojená 

 Ani spokojená ani nespokojená 

 Spíše nespokojená 
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 Velice nespokojená 

11. Jak je pro vás celkově důležitá vaše sexualita? 

 Není vůbec důležitá 

 Spíše nedůležitá 

 Ani důležitá ani nedůležitá 

 Spíše důležitá 

 Velice důležité 

 

ČÁST 3. 

Tato část dotazníku se vztahuje k Vašim vlastním sexuálním postojům a chování. Ke každému 

tvrzení, které je napsané v řádce, prosím přiřaďte vaší odpověď tak, že zapíšete do sloupce, jež 

vyznačuje vaši odpověď, číslo 1 (např. na otázku ohledně atraktivity mého obličeje zvolím 

odpověď průměrná, tak do prvního řádku pod sloupcem průměrná zapíšu 1). 

1. Jak byste zhodnotila svou vlastní atraktivitu a femininitu (ženskost) ve srovnání s jinými ženami?  

 Mnohem 

nižší než 

průměr 

Nižší než 

průměr 

O něco 

nižší než 

průměr 

Průměrná O něco 

vyšší než 

průměr 

Vyšší než 

průměr 

Výrazně 

vyšší než 

průměr 

Atraktivita 

mého 

obličeje 

      

    

 

Atraktivita 

mého těla 

       

Femininita 

mé tváře 

       

Femininita 

mého těla 
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2. Odpovězte, prosím, na následující otázky.  

 0 1 2-3 4-7 8 nebo více 

S kolika různými 

partnery jste měla 

pohlavní styk za 

posledních 12 měsíců? 

      

   

S kolika různými 

partnery jste měla 

pohlavní styk pouze 

jedenkrát? 

     

S kolika různými 

partnery jste měla 

pohlavní styk, aniž 

byste měla zájem o 

dlouhodobý závazný 

vztah s touto osobou? 

     

 

3. Nakolik souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?  

 Rozhodně 

nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani 

souhlasím, 

ani 

nesouhlasím 

Souhlasím Rozhodně 

souhlasím 

Sex bez lásky je OK       

   

Dokážu si představit, že 

bych neměla problém si 

užít příležitostný sex s 

různými partnery 

     

Nechci mít sex, dokud si 

nejsem jistá, že s 

partnerem máme vážný 

dlouhodobý vztah 
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4. Odpovězte, prosím, jak často se u Vás objevují následujícími prožitky  

 Nikdy Velmi 

zřídka 

Asi jednou 

za měsíc 

Asi 

jednou 

týdne 

Téměř 

každý den 

Představujete si sex 

někým, s nímž nemáte 

vážný partnerský 

vztah? 

      

   

Zažíváte sexuální 

vzrušení, když jste v 

kontaktu s někým, s 

nímž nemáte vážný 

partnerský vztah? 

     

Máte v každodenním 

životě spontánní 

fantazie o tom, že máte 

sex s někým, koho jste 

zrovna potkala? 

     

 

ČÁST 4. 

Tato část dotazníku se ptá na úroveň vaší sexuální touhy. Touhou zde máme na mysli zájem a 

přání se účastnit sexuální aktivity. V každé otázce prosím zvýrazněte tučně vaši odpověď, která 

nejlépe vystihuje vaše myšlenky a pocity.  

1. Kdyby záleželo jenom na vaší chuti a kdybyste k tomu měla vhodné podmínky, vyhovovalo by 

vám zabývat se jakoukoliv sexuální činností: 

1) Vůbec 

2) Jednou za měsíc 

3) Jednou za dva týdny 

4) Jednou týdně 

5) Dvakrát do týdne 

6) Třikrát až čtyřikrát za týden 

7) Jednou za den 

8) Více než jednou za den 

 

2. Jak často jste se v průběhu minulého měsíce chtěla angažovat v sexuálních aktivitách s nějakým 

mužem/partnerem (například vzájemné dotýkání se vašich pohlavních orgánů, poskytnout nebo 

získat orální stimulaci, pohlavní styk atd.)? 
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1) Vůbec 

2) Jednou za měsíc 

3) Jednou za dva týdny 

4) Jednou týdně 

5) Dvakrát do týdne 

6) Třikrát až čtyřikrát za týden 

7) Jednou za den 

8) Více než jednou za den 

 

3. Jak často se u vás v průběhu minulého měsíce objevily sexuální myšlenky zahrnující nějakého 

muže/partnera? 

 

1) Vůbec 

2) Jednou za měsíc 

3) Jednou za dva týdny 

4) Jednou týdně 

5) Dvakrát do týdne 

6) Třikrát až čtyřikrát za týden 

7) Jednou za den 

8) Více než jednou za den 

 

4. Když se u vás objeví sexuální myšlenky/fantazie, jak silná je vaše touha angažovat se 

v sexuálních aktivitách s nějakým mužem/partnerem? (Tučně zvýrazněte číslo úrovně vaší touhy). 

0  1  2   3  4  5  6  7 8 

Žádná touha            Silná touha 

 

5. Pokud poprvé zahlédnete nějakého atraktivního muže, jak silná je vaše sexuální touha? 

0  1  2   3  4  5  6  7 8 

Žádná touha            Silná touha 

 

6. Pokud strávíte nějaký čas s atraktivním mužem (například ve škole nebo v práci), jak silní je vaše 

sexuální touha? 

0  1  2   3  4  5  6  7 8 

Žádná touha            Silná touha 

 

7. Pokud se nacházíte v nějaké romantické situaci (jako večeře při svíčkách, procházka po pláži 

atd.), jak silná je vaše sexuální touha? 

0  1  2   3  4  5  6  7 8 

Žádná touha            Silná touha 
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8. Jak silná je vaše touha po realizaci sexuálních aktivit s nějakým mužem/partnerem? 

0  1  2   3  4  5  6  7 8 

Žádná touha            Silná touha 

 

9. Jak je pro vás důležité naplnit vaši sexuální touhu skrze sexuální aktivity s nějakým 

mužem/partnerem? 

0  1  2   3  4  5  6  7 8 

Zcela nedůležité                  Zcela důležité 

 

10. Jak byste ohodnotila míru vaší touhy věnovat se sexuálním aktivitám s partnerem v porovnání 
s jinými lidmi vašeho věku a pohlaví? 

 

0  1  2   3  4  5  6  7 8 
Mnohem nižší touha            Mnohem vyšší touha 

 

 
 

11. Jak často jste se v průběhu minulého měsíce chtěla věnovat nějaké autoerotické aktivitě (například 

masturbaci, dotýkání se vlastních pohlavních orgánů atd.)? 

 
1) Vůbec 

2) Jednou za měsíc 

3) Jednou za dva týdny 

4) Jednou týdně 

5) Dvakrát do týdne 

6) Třikrát až čtyřikrát za týden 

7) Jednou za den 

8) Více než jednou za den 

 

12. Jak silná je vaše touha realizovat autoerotické aktivity? 

0  1  2   3  4  5  6  7 8 

Žádná touha            Silná touha 
 

13.  Jak je pro vás důležité naplnit vaši touhu po realizaci autoerotických aktivit? 

0  1  2   3  4  5  6  7 8 

Vůbec není důležité            Velmi důležité 

 

14. Jak byste ohodnotila míru vaší touhy věnovat se autoerotickým aktivitám v porovnání s jinými 

lidmi vašeho věku a pohlaví? 

 
0  1  2   3  4  5  6  7 8 

Mnohem nižší touha            Mnohem vyšší touha 
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15. Jak dlouho byste se cítila dobře bez jakékoli sexuální aktivity? 

 

1) Velmi dlouho 

2) Rok nebo dva 

3) Několik měsíců 

4) Měsíc 

5) Několik týdnů 

6) Týden 

7) Několik dnů 

8) Den 

9) Méně než jeden den

 

 

ČÁST 5. 

Tato část dotazníku se ptá na délku a pravidelnost Vašeho menstruačního cyklu, dále se ptá na 
užívání hormonální antikoncepce. V každé otázce zvýrazněte tučně vaši odpověď, nebo vaši 
odpověď zapište. 

1. Jaká je průměrná délka vašeho menstruačního cyklu? (zapište počet dnů) ………… 

2. Uveďte, prosím, datum začátku (1. dne) vašeho posledního menstruačního krvácení (zapište 

datum) ………… 

3. Uveďte, prosím, datum začátku (1. dne) vašeho předposledního menstruačního krvácení (zapište 

datum) ………… 

4. Uveďte, prosím, předpokládané datum začátku (1. dne) vašeho dalšího menstruačního krvácení 

(zapište datum) ………… 

5. Je váš menstruační cyklus pravidelný? 

 Ano 

 Ne, prosím specifikujte …………………………………………………………………… 

6. Užíváte v současné době některou z těchto forem hormonální antikoncepce? 

 Žádnou 

 Kombinované pilulky 

 Minipilulky (pouze progesteronové) 

 Hormonální injekce 

 Hormonální implantát 

 Jinou formu hormonální antikoncepce 

 Nevím  
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7. Jak jste celkově spokojená se svým tělem? 

 Velice spokojená 

 Spíše spokojená 

 Ani spokojená ani nespokojená 

 Spíše nespokojená 

 Velice spokojená 

Děkujeme za vyplnění dotazníku.  
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2.  HODNOCENÍ VAGINÁLNÍ ORGASTIČNOSTI  –  ÚVODNÍ STRÁNKA  

 

 

 

3.  UKÁZKA HODNOCENÍ VIDEA –  VAGINÁLNÍ ORGASTIČNOST 
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4.  NEEXPERTNÍ HODNOCENÍ  –  DOTAZNÍK  
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5.  UKÁZKOVÉ VIDEO  

 

 

 

6.  UKÁZKA HODNOCENÍ VID EA –  SEXUÁLNÍ TOUHA A SEXUÁLNÍ 

NÁRUŽIVOST  
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7.  ZÁVĚR DOTAZNÍKU  
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