
 
 

Príloha č. 1: Zoznam použitých položiek Inventára pohlavných rolí S. Bemovej, podľa 

Valentová (2006). Číselné označenia zodpovedajú anglickému originálu Bem (1974). 

 

Feminínne položky:    Maskulínne položky: 

F2. poddajný     M1.  sebejistý 

F5. srdečný     M4. hájicí vlastní názory 

F8. ostýchavý     M7. samostatný 

F11. něžný      M10. sportovní 

F14. citlivý /á k lichotkám    M13. asertivní 

F17. čestný      M16. silná osobnost 

F20. femininní     M19. působivý, durazný 

F23. empatický     M22. analitický 

F26. citlivý k potřebám ostatních  M25. vůdčí schopnosti 

F29. chápající     M28. ochotný podstupovat riziko 

F32. soucitný     M31. snadno se rozhodující 

F35. ochotný utěšovat něčí zranené city  M34.  soběstačný 

F38. nenápadný v mluveném projevu  M37. dominantní 

F41. srdečný     M40. mužný 

F44. starostlivý     M43. zaujimající vždy nejaké stanovisko 

F47. důvěřivý     M46. agresivní 

F50. detinský     M49. vůdčí osobnost 

F53. nemluvící hrubě    M52. originální 

F56. milující deti     M55. soutěživý 

F59. laskavý     M58. ambiciózní 

 

Príloha č. 2: Zoznam použitých položiek z dotazníku A. Wyrobkovej 

Agency: rozhodný, schopný, odvážný, odolný, racionální, mocný, ctižádostivý, sebevědomý 

Communion: jemný, pečující, mírný, vřelý, snadno projevuje city, orientovaný na lidi, 

přizpůsobivý, má rád jistotu 



 
 

Príloha č. 3: Zoznam položiek Inventára sexuálneho správania, respondenti hodnotili každú 

z nich pre inštrukciu: „Uveďte, na škále od 1 do 3 ako často REALIZUJETE nasledujúce 

sexuálne činnosti, kde 1 = nikdy, 2 = občas, 3 = často“. 

 
1. Líbání nahých ňader partnerovi, partnerem 
2. Líbání na rty 
3. Hluboké líbání 
4. Mazlení / objetí 
5. Líbání citlivých zón, negenitálních 
6. Láskání vášho partnera v oblasti genitálií 
7. Láskání ňader rukama, když si/je nahá 
8. Láskání genitálií Vašeho partnera rukama 
9. Procházet se “ruka v ruce” 
10. Sledovat svého partnera při oblékání 
11. Láskat ženská prsa nebo je mít láskána, oblečení 
12. Erotická objetí, oblečení 
13. Pohlavný styk 
14. Poloha ve které je muž nad ženou, oblečení  
15. Vzájemné svlékání 
16. Orální stimulace genitálií partnera 
17. Orální stimulace genitálií partnerem 
18. Partner Vás masturbuje rukou v oblasti genitálií 
19. Vzájemné láskání genitálií, až k orgasmu 
20. Masturbování partnera Vámi rukou v oblasti genitálií 
21. Pohlavní styk kde muž je v nadřazené pozici 
22. Sexuální svedení partnera 
23. Masturbování sám /sama  
24. Pohlavní styk v poloze na boku, na straně 
25. Vzájemné orální stimulování genitálií 
26. Čtení/sledování pornografických fotek/filmú 
27. Pohlavní styk kde žena je v nadřazené pozici 
28. Pohlavní styk v nezvyklých polohách 
29 Vaginální styk zezadu 
30. Pohlavní styk vsedě 
31. Milování, které trvá nekolik hodin 
32. Používání „špinavého“ jazyka v průběhu milování  
33. Být sveden/á 
34. Láskání anální zóny partnera 
35. Pohlavní styk na nezvyklých místech 
36. Provádění sexuálního aktu před zrcadlem  
37. Být láskán v anální zóne partnerem 
38. Pozorování partnera jak masturbuje  
39. Partner pozoruje jak masturbujete 



 
 

40. Sexuální styk s pannou 
41. Oblékání erotického prádla 
42. Být fyzicky znásilnen partnerem  
43. Anální styk  
44. Nucení partnera do sexuálního aktu 
45. Bičování nebo bití partnera 
46. Sexuální styk se dvěma nebo více osobami najednou 
47. Být svázaný/á v průběhu sexuálních aktivit  
48. Ponižování sexuálního partnera 
49. Mučení sexuálního partnera 
50. Být nucen do sexuálního aktu 
51. Být sexuálne ponížen 
52. Být bičován/a nebo bit/a partnerem v průběhu sexu  
53. Mít homosexuální zkušenost 
54. Sexuální kontakt s neznámým/neznámou mužem/ženou  
55. Podílení se na sexuálních orgijích 
56. Odhalování těla na veřejnosti  
57. Sexuální aktivity s blízkými příbuznými 
58. Používaní umělých pomůcek  
59. Sledováni druhých při milování  
60. Oblékaní si oblečení opačného pohlaví 
61. Prohlížení vlastních fotek, na kterých se milujete 
62. Výměna partnerů  
63. Pozorování někoho jak se miluje s vašim partnerem 
64. Sexuální styk se zvířatami 
65. Provozování prostituce 
66. Provozování sexuálního styku na veřejnosti 
 


