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ABSTRAKT 

V našej práci sme za zaoberali spoločným priestorom gender a sexuality pri hľadaní 
determinantov sexuálneho správania. V zásade išlo o získanie empirických dát v otázke 
nakoľko sú rozdiely v sexuálnom správaní odvoditeľné od premenných teoretizovaných 
esencionalistickými prístupmi, ako biologické pohlavie či evolučné procesy, alebo od 
premenných ako gender, resp. maskulinita a feminita teoretizovaných prístupmi sociálneho 
konštruktivizmu. Pre tento účel bol 602 heterosexuálnym respondentom (166-tim mužom 
a 436-tim ženám) vo veku od 18 do 45 rokov administrovaný Inventár pohlavných rolí S. 
Bemovej, pomocou ktorého sme rozdelili respondentov do štyroch gender skupín, a Inventár 
sexuálneho správania. Výsledky vo všeobecnosti podporujú sociálne konštruktivistické 
prístupy v opozícii k esencionalistickým, nakoľko vo väčšine typov sexuálneho správania boli 
nájdené rozdiely medzi gender skupinami, avšak nie medzi pohlaviami. Esencionalistické 
explanácie však nemožno vylúčiť, nakoľko u niektorých špecifických typov, menovite 
v masturbačných aktivitách a celkovej miere sexuálnej aktivity boli nájdené rozdiely aj medzi 
mužmi a ženami.  

 

Kľúčové slová: gender, sexualita, maskulinita, feminita, sexuálne správanie, pohlavné 

rozdiely 

 

 

 

ABSTRACT 

Our concern in this work was a shared field of study between gender and sexuality in the 
search of underlying variables of sexual behavior. Basically our scope was to gather data to 
empirically support one of the theoretical approaches of sex differences in sexual behavior  
– essentialism, explaining behavior on the basis of biological sex or evolution; or social 
constructionism applying variables like gender or masculinity and feminity. For this purpose, 
602 participants (166 men, 436 women), aged 18-45 yr., filled out the Bem Sex Role 
Inventory, and the Inventory of Sexual Behavior. Results in general support the social 
constructionism approaches, as in the most types of sexual behavior we found differences 
between gender groups, but not between the sexes. However, explanations provided by 
theories of essentialism should not be discarded, as there were also differences between sexes 
in few specific areas of human sexuality, namely masturbation, and overall sexual activity. 

 

 Key words: gender, sexuality, masculinity, feminity, sexual behavior, sex differences 
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Úvod 

Málo kto dnes pochybuje o tom, že v našej spoločnosti je kategória pohlavia jednou z dualít, 

ktorú aplikujeme takmer v každom sociálnom styku a ktorá je relevantná pre široké spektrum 

psychických inter a intra individuálnych fenoménov. Muž, či žena? Bude to chlapec, alebo 

dievča? To sú otázky, ktoré často budia dojem, akoby odpovede na nich definovali celé sféry 

našich životov, smerovaní, prejavov, ambícií, presvedčení, dokonca našich pocitov. 

Psychológovia, sociológovia, biológovia, filozofi, antropológovia a ďalší bádatelia, ktorí si za 

svoj objekt stanovili človeka, spoločnosť, či kultúru však v kategórii pohlavia vidia okrem jej 

zjavne manifestujúcich sa prejavov aj otázky odkazujúce k javom na jej pozadí. Čím to je, že 

sa na mužov a ženy pozeráme inak? Je to čo nás nimi robí skutočne založené na nevyhnutnej 

prirodzenosti v ktorej sme rozdielni, alebo na sociálne tvorenej rozdielnosti v ktorej nevieme 

byť prirodzení? Aké sú faktory stojace na pozadí týchto polarít tvoriacich náš stále ešte 

modro-ružový svet? 

Dovoľujeme si povedať, že snáď neexistuje oblasť so zjavnejším významom pohlavia ako 

sexualita. Muži hľadajú ženy, ženy hľadajú mužov, muži hľadajú mužov, ženy hľadajú ženy. 

Zdá sa to jednoduché. Táto subtílna sieť s názvom „kto hľadá koho a čo“, v ktorej je len málo 

výpovedí bez implikácie určitého pohlavia, jemne pretkáva oblasť sexu, až by nestranný 

pozorovateľ mohol ľahko prepadnúť dojmu, že muži a ženy sú skutočne rozdielni, že oblasť 

prieniku ich hľadania je skôr otázkou kompromisu, než spoločného záujmu. Je to však 

skutočne tak? Akú rolu hrajú v tomto orchestri potrieb a preferencií spoločensko-kultúrne 

premenné a akú skutočná esenciálna „podstata“ jednotlivých pohlaví? Nakoľko sme 

formovaní našou vlastnou povedzme rozdielnou prirodzenosťou a nakoľko internalizovanými 

presvedčeniami? Nakoľko je jednotlivec schopný zachovať si prirodzené vlastnosti, ktoré nie 

sú v súlade s normami pre jeho pohlavie, ale mohli by byť pre neho v niektorých kontextoch 

užitočné? 

Oblasť sexuality je mimoriadneho významu z hľadiska genderu, nakoľko je sférou najužšieho 

intímneho kontaktu medzi mužmi a ženami, sférou, ktorá hlboko ovplyvňuje partnerské 

vzťahy, subjektívnu pohodu či sebahodnotu a zároveň je búrlivým divadlom socio-kultúrnych 

vplyvov, biologických premenných, osobnostných tendencií, emočných stavov, náboženských 

presvedčení, situačných faktorov a rovnako tak mnohých rizík a individuálnych túžob.  

Ak celospoločenský pohľad na mužov a ženy nezodpovedá realite, má v prvom rade jednu 

hlavnú nevýhodu, a síce, že súdy z neho vyvodené, ktoré usmerňujú správanie a prežívanie 
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jednotlivcov nefungujú. A nefungujú práve tam, kde muži aj ženy žijú svoje životy, práve 

v hlboko pluralitných situačných prejavoch komplexnosti ich osobností, kde akcia nevyvolala 

očakávanú reakciu, kde presvedčenie narazilo na kritickú stránku stereotypnej predstavy, 

ktorej miera adekvátnosti je relatívna. Tieto predstavy sú vždy ovplyvnené spoločenskými 

obrazmi pohlaví, aj keď má jednotlivec samozrejme potenciál od nich abstrahovať. 

 Čím viac teda rozumieme tomu ako muži a ženy pristupujú k sexualite, tomu čo sa skrýva za 

pozadím existujúcich či neexistujúcich rozdielov medzi jednotlivcami v sexuálnom správaní, 

či už interpohlavne, alebo interindividuálne, tým viac môžeme, a je našou vedeckou úlohou, 

pomáhať budovať adekvátne presvedčenia o tom, kým skutočne sme, aké sú naše tendencie, 

či sklony a smerovať k slobodnejšiemu prístupu k indivíduu, ktorý na jednej strane ponúka 

relevantné poznatky pre budovanie názorov o fungovaní človeka, o akciách a reakciách a na 

strane druhej poukazuje na ich obmedzenia v neschopnosti redukovať plnosť variability 

a jedinečnosti indivídua do uzavretého modelu. 

V našej práci sa zaoberáme bližším určením faktorov stojacich na pozadí variability 

v sexualite, potencionálnych rozdielov medzi mužmi a ženami a medzi indivíduami ako 

takými.  Cieľo m je u rčiť čo  n ás v sexualite viac ovplyvňuje, či prirodzené – biologické, či 

evolučné faktory, alebo gender premenné, ako spoločensko-kultúrne obrazy muža a ženy 

získané v procese socializácie a pod. Táto polarita vplyvov je teoreticky reflektovaná 

esencionalistickými a sociálne konštruktivistickými prístupmi. Zároveň si kladieme za cieľ 

podať teoretické zázemie pre bližšie porozumenie tomu, ako chápeme gender, teda 

maskulinitu a feminitu a mechanizmy s nimi súvisiace a ako ich môžeme merať, popísať typy 

sexuálneho správania a empirické rozdiely v nich medzi mužmi a ženami a podať teoretický 

základ pre naše chápanie determinantov sexuality. Vo výskumnej časti sa zaoberáme podaním 

empirických podkladov pre esencionalistické, či sociálne konštruktivistické interpretácie 

rozdielov v sexualite, teda určením toho, či sme ako muži a ženy a zároveň ako jednotlivci 

v sexuálnom správaní viac ovplyvnení spoločensko-kultúrnymi faktormi, alebo faktormi 

vychádzajúcimi z prirodzených nevyhnutných a biologicky determinovaných premenných. 

Toto rozdelenie má základný význam pre naše chápanie mužskej a ženskej sexuality rovnako 

ako aj pre praktické implikácie, ktoré si jednotlivci odnášajú skrz verejné sprostredkovanie 

vedeckých informácií a ktoré aplikujú vo svojich životoch. Tento fakt, je azda najzávažnejšou 

požiadavkou na kvalitu vedeckej práce a zároveň je pre nás výzvou, ktorú sa na nasledujúcich 

stranách podľa nášho najlepšieho svedomia pokúsime naplniť v čo najzodpovednejšej možnej 

miere. 
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I. DESKRIPTÍVNA ČASŤ – GENDER 

Prvá deskriptívna časť si kladie za cieľ popísať gender fenomén, vymedziť ho voči ostatným 

pojmom, určiť a základne si objasniť jeho charakteristiky a obsah. Ide skôr o prehľadový 

úvod do širokej teoreticky aj výskumne rozpracovanej tematiky, ktorý uvádzame vzhľadom 

na jej miesto v celkovom zameraní našej práce skúmajúcej vplyv genderu na sexualitu 

jednotlivca. 

 

1.1 URČENIE POJMOV 

V nasledujúcej kapitole sa pokúsime podať stručný popis aktuálneho vedeckého pohľadu na 

maskulinitu a feminitu, súvisiace pojmy a ich vzájomné vzťahy. 

 

1.1.1 Všeobecné definovanie maskulinity a feminity základné pojmové vymedzenie 

Na maskulinitu a feminitu sa spolu s A. Wyrobkovou (2005) môžeme pozerať ako na 

relevantné komplexné sociálne konštrukty predstavujúce poňatie pohlavia v danom 

spoločenskom, kultúrnom a historickom kontexte, determinujúce  a formujúce interpersonálne 

vzťahy medzi mužmi a ženami, ich spoločenské pozície a sociálny status, dostupnosť rôznych 

oblastí spoločenského život, ktoré spoločne utvárajú genderovo špecifickú sociálnu realitu. 

Ide o „pojmy, ktoré predstavujú osobnostné rysy, fyzické atribúty, správanie, postoje, záujmy, 

hodnoty a pod., ktoré považujeme za prirodzené, typické, žiaduce či normatívne pre mužov 

a ženy. Jedná sa o akékoľvek predstavy spojované s mužstvom a ženstvom“ (Wyrobková, 

2007, s. 13).  

Maskulinita a feminita sú v psychologických štúdiách často vymedzované v rámci pojmu 

gender, s ktorým tvoria skôr formálnu ako obsahovú hranicu a ktorý je mnohokrát skloňovaný 

ako ich synonymum. Pojem gender, prijatý z anglosaskej literatúry, sa v tuzemskej literatúre 

začína objavovať až v druhej polovici 90-tych rokov, ako termín reflektujúci rôzne varianty 

odlišností a špecifík „mužského a ženského sveta“ Ako český/slovenský ekvivalent bol 

ponúknutý pojem „rod“, ktorý je stále v nemalej miere používaný, hlavne na Slovensku (viď 

Gjuričová, 1992, Heller, 2004). V tejto práci sme zvolili pojem gender pre jeho 

internacionalitu a charakter termina technica, ktorý absentuje ďalšie nežiaduce konotácie 

pojmu rod. Vzťah maskulinity/feminity a genderu býva málokedy explicitne definovaný a 
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diskutovaný a predpokladá sa intuitívne rozlišovanie a používanie týchto pojmov. Môžeme 

povedať, že ich spoločným obsahom je tzv. gender belief system (systém genderových 

presvedčení) – ktorého popis je uvedený v podkapitole 1.1.3 – pričom gender je akoby 

formálne nadradený pojem odkazujúci na pohlavne špecifické aspekty reality oboch pohlaví, 

a maskulinita/feminita (ďalej M/F) na ich jednotlivé mužsko/ženské komponenty. Popis 

či akákoľvek výpoveď o genderi je teda priamou výpoveďou o M/F a tieto pojmy sú 

v určitom kontexte voľne zameniteľné. Následne rovnako problematickou sa ukazuje byť aj 

častá zámena pojmov pohlavie a gender. Všetky uvedené pojmy a ich používanie sa pokúsime 

objasniť textom od A. Wyrobkovej (2005, s. 542), ktorý zároveň ukazuje ako budú používané 

v tejto práci (pozn.: autorka vyššie uvedené vzájomné vzťahy explicitne nedefinuje). 

„...nakoľko sa jedná o spoločensky konštruovanú či prinajmenšom spoločensky 

ovplyvniteľnú feminitu a maskulinitu, ktorá nie je podmienená výhradne biologickým 

pohlavím, ale tvorená v interakcii indivídua s jeho sociálnym prostredím, hovoríme na 

tejto úrovni analýzy o „genderi“ (v češtine je taktiež používaný termín „rod“), a nie o 

„pohlaví“ (anglicky „sex“)...Zatiaľ čo pohlavie odkazuje na špecifické biologické 

mechanizmy,...gender predstavuje sociálnu signifikáciu pohlavia, spoločenské poňatie či 

význam mužstva a ženstva. Je nevyhnutné tieto dve roviny od seba odlišovať“.  

 

1.1.2 Úrovne analýzy maskulinity/feminity 

Gender sa vo svojej šírke prejavuje na viacerých úrovniach, pričom každá má svoje špecifiká 

a jednotlivé vedné odbory o nich často krát uvažujú v rôznych pojmoch, alebo rozdielnych 

kontextoch. V zásade ide o rozdelenie a konceptualizovanie kontinua jedinec-spoločnosť tak, 

aby bolo zmysluplne použiteľné v akejkoľvek práci zaoberajúcej sa touto tematikou. V našej 

práci budeme vychádzať z ponímania R. K. Ungerovej (2001, in Wyrobková, 2005), ktorá 

rozlišuje rovinu: 

1. sociálne-štrukturálnu  

2. interpersonálnu 

3. individuálnu 

„Na najvyššej sociálne-štrukturálnej rovine je gender významným klasifikačným systémom, 

ktorý vymedzuje pozície a role mužov a žien v spoločnosti, ich sociálny status, dostupnosť 
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potencionálne všetkých oblastí života, vrátane moci a materiálnych zdrojov. Na rovine 

interpersonálnej je gender súhrnom pravidiel, ako by sme sa mali správať voči mužom a 

ženám....Na rovine individuálnej postupne internalizujeme systém genderových presvedčení, 

ktorý je základom pre našu gender identitu“ (Unger, 2001, in Wyrobková, 2005, s. 542). 

Niektorí autori poukazujú na podobnosť gender s multiúrovňovými systémami rozdielnosti a 

nerovnosti založenými na rase, či triede, ktoré sa takisto ako gender prejavujú na makro 

úrovni obsahujúcej kultúrne presvedčenia a distribúciu zdrojov, vzorce správania na 

interakčnej interpersonálnej úrovni a identity na individuálnej úrovni. (Ridgeway, Correll, 

2004)  

 

1.1.3 Gender belief system – systém genderových presvedčení 

Maskulinita a feminita nachádzajú svoje konkrétne formy v troch komponentoch, ktoré spolu 

tvoria systém genderových presvedčení, zahrňujúci v sebe všetky predstavy a idey, spojované 

s mužmi a ženami, prejavujúci sa na spoločenskej, inter aj intra individuálnej rovine. Ide o 

gender stereotypy, postoje voči gender roliam a reprezentácie vlastnej gender identity. 

„Napriek tomu, že jednotlivé zložky zo sebou súvisia len zdanlivo...majú spoločné korene. 

Pramenia zo sociálnych reprezentácií genderu v danej spoločnosti, ktoré sú východiskom pre 

individuálne presvedčenia o mužoch a ženách“ (Wyrobková, 2007, s. 26). Uvedené 

komponenty si popíšeme v nasledujúcej stati. 

Stereotypy vo všeobecnosti charakterizujeme ako zovšeobecnené presvedčenia 

o charakteristikách asociovaných s členmi sociálnej skupiny (Bodenhausen, Todd, Becker, 

2007)      U gender stereotypov odkazujeme na dve konkrétne skupiny – mužov a ženy. Tieto  

sú zjavné v mnohých aspektoch života, zahŕňajúc osobnostné charakteristiky, správanie, rôzne 

typy zamestnaní, hobby, vzhľad, funkcie v rodine, spôsoby komunikácie a preferencie 

prakticky čohokoľvek čo môžeme typologicky asociovať s jedným, alebo druhým pohlavím. 

Gender stereotypy utvárajú správanie ľudí, očakávanie a role. Sú preskriptívnou 

a deskriptívnou zložkou maskulinity a feminity v spoločnosti. Majú preto ako normatívny 

(sankcionovanie pri vybočení z normy) tak popisný (definujúce vlastnosti, charakteristické 

vlastnosti a individuálne exemplárne príklady) charakter. Mnoho sociálnych rozdielnosti ako 

rasa a sexualita taktiež ovplyvňuje informačnú podstatu gender stereotypov. Tieto následne 

ovplyvňujú voľby, ktoré ľudia robia o sebe a o druhých (Huntoon, 2008).   Väčšina autorov 

poukazuje na všade prítomnosť genderu ako rozlišovacej kategórie (napr. Fafejta, 2004; 
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Wyrobková 2005; Gjuričová, 1992) pričom sa ukazuje jej relevancia v rámci organizmu už 

 v kojeneckom veku (Shirley, Campbell 2000; Ramsey, Langlois, Nathan, 2005).  

Ďalším komponentom systému genderových presvedčení sú postoje voči gender rolám, ktoré 

na rozdiel od gender stereotypov obsahujú hodnotiacu zložku. Ide o zhodnotenie role, ktorú 

jednotlivé pohlavia zohrávajú v širšom aj užšom slova zmysle, respektíve subjektívny, alebo 

spoločenský pohľad na mieru adekvátnosti jednotlivých typov prejavov mužov, alebo žien 

v závislosti od tejto role. „Sú presvedčeniami vypovedajúcimi o mieste muža a ženy 

v spoločnosti“ (Wyrobková, 2005, s. 548). 

Poslednou zložkou systému je gender identita. Táto tvorí základ maskulinity a feminity na 

individuálnej úrovni a je rovnako hlavným intrapersonálnym komponentom definujúcim 

gender špecifické časti behaviorálnych výstupov, teda tých zložiek správania indivídua, pre 

ktoré je internalizovaná koncepcia pohlavia relevantná.  Ide o časť celkovej identity, pre 

ktorej definíciu je pohlavie relevantným pojmom a v ktorej kulminujú všetky spoločenské, 

kultúrne či dispozičné vplyvy do jeho individuálnej reflexie. Nejde iba o pasívne prijaté časti 

gender stereotypov, ale aj o ich vlastné reflexie organizované do celku zohrávajúcom kľúčovú 

úlohu v sebaobraze a fungovaní jednotlivca. 

 „Gender identita ovplyvňuje to ako jednotlivec uvažuje o sebe aj o iných, akým 

spôsobom prežíva situácie súvisiace s genderom a akým spôsobom sa správa. Je 

formovaná ako na základe vonkajších, tak aj vnútorných faktorov a preto je 

kľúčovým bodom, kde sa stretávajú spoločenské vplyvy a individuálne danosti“ 

(Hlivka, 2008, s. 5).  

V procese spracovania informácií súvisiacich s maskulinitou a feminitou je príznačným jeden 

aspekt genderu a tým je relatívna adekvátnosť spoločnosťou prezentovaných stereotypov, 

ktoré pri ich prijatí jednotlivcom nemusia nutne viesť k subjektívnej spokojnosti, pocitu 

naplnenia, či mentálnemu zdraviu. Sociálne normy tvoria na jednotlivca tlak a preto je možné, 

že internalizuje, alebo aspoň deklaruje vzorce správania, myslenia, či cítenia, ktoré sú pre 

neho ako indivíduum nevyhovujúce, ochudobňujúce, či neadaptívne. Potencionálne by sa dalo 

povedať, že určitej miere prijatia nevyhovujúcich aspektov maskulinity a feminity do 

vlastného sebaobrazu sa takmer z vývinového hľadiska nedá vyhnúť. „Gender normy môžu 

byť také silné, že jedinci znehodnotia svoje nenormatívne vlastnosti aj keď tieto vlastnosti 

môžu byť pre nich v niektorých kontextoch užitočné“ (Diekman, Goodfriend, 2006, s. 371). 
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V tejto stati sme si ukázali a vymedzili základné pojmy súvisiace s maskulinitou a feminitou 

a popísali ich základné súčasti. Celkovo môžeme rozlišovať mnohé oblasti pohľadu na 

gender. Jednou z nich sú gender stereotypy, postoje voči gender roliam a gender identitu ako 

základné komponenty majúce svoje v prvom rade faktické zakotvenie a praktický význam v 

rozlišovaní a diferencovaní fenoménov  širokospektrálnej gender reality pre účely vedeckého 

skúmania. A to napriek tomu, že medzi uvedenými teoretickými konštruktmi existujú určité 

presahy. Ďalšími oblasťami popisu genderu sú jeho a) charakteristiky ako pluralita, 

dimenzionalita, multikomponentalita, dynamika, relativita atď. , ktoré vychádzajú a tvoria 

súčasť mnohých teoretických prístupov s výraznými implikáciami pre prax a boli a stále sú 

predmetom odborných diskusií  b) obsah konkrétnych obrazov mužstva a ženstva v  

spoločnosti, teda čo konkrétne sa spája s maskulinitou a feminitou. Vyššie uvedené sa 

pokúsime stručne popísať v nasledujúcich kapitolách. 
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1.2 CHARAKTERISTIKY MASKULINITY A FEMINITY 

Realita maskulinity a feminity sa v spoločnosti prejavuje na viacerých úrovniach v množstve 

foriem a obsahov, ktorých charakteristické aspekty sa pokúsime priblížiť v tejto kapitole. 

Rámcovo sa budeme pritom opierať o spojené poňatie vychádzajúce z dvoch prác 

A.Wyrobkovej (2005, 2007), súhrne určujúce 7 základných charakteristík genderu 

(Wyrobková, 2007 ich redukovala na prvých 5 uvedených). Sú to:  

 

multikomponentalita, dynamika, relativita, pluralita, mnohoúrovňovosť, multidimenzionalita,  

a bio-psycho-sociálna podmienenosť genderu. 

 

Multikomponentalita vyjadruje existenciu viacerých komponentov genderu, ktoré ho spolu 

súčinne utvárajú. Ide na najvyššej úrovni o časti systému genderových presvedčení, teda 

v predchádzajúcej kapitole uvedené gender stereotypy, postoje voči gender roliam a gender 

identitu. Tieto ďalej obsahujú ďalšie komponenty, Wyrobková (2005) uvádza podľa 

Ungerovej (2001) tieto 4 komponenty gender stereotypov: genderové role, povolanie, 

osobnostné rysy a fyzické atribúty, pričom z jedného komponentu ľudia automaticky usudzujú 

na ďalšie, pokiaľ je jedinec popísaný stereotypne maskulínnymi charakteristikami, okamžite 

mu pripisujeme maskulínne fyzické atribúty a maskulínne role. Následne (tamtiež) podľa     

Deaux a LaFrance (1998) uvádza analýzu vývinu gender identity poukazujúcu na nasledovné 

komponenty, ktorým deti venujú veľkú pozornosť a ktoré včleňujú do svojej koncepcie 

genderu: gender diferencované záujmy, aktivity, osobnostné atribúty, sociálne role, percepcia 

sociálnych vzťahov, štylistické charakteristiky a hodnoty. Môžeme teda vidieť, že gender je 

určitým konglomerátom čiastočne sa prekrývajúcich foriem a ich príznačných oblastí prejavu. 

V tejto práci hovoríme o nich ako o formách genderu, alebo formách prejavu genderu, resp. 

maskulinity, feminity vo všeobecnosti. Týmto formám sú vždy priraďované konkrétne obsahy 

ako napr. muž je stále sebaistý, ženy sú emocionálnejšie...atď.  

Spomínaní autori (Deaux, LaFrance, 1998) zohrali kľúčovú úlohu aj pri popise dynamiky 

genderu - v rozvinutí a začlenení situačnej premennej do nášho pohľadu na fungovanie 

maskulinity a feminity v praktickej každodennosti. Chápu gender ako kontextuálne závislú 

a kontinuálne sa meniacu premennú, ktorá je neustále prebudovávaná na základe reakcií na 

gender-typické správanie a je ovplyvňovaná viacerými faktormi. „Tieto faktory zahŕňajú 
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presvedčenia a správania jednateľa a vnímateľa, rovnako ako situačné kľúče. Následné 

gender-typické správanie je udržané (alebo vypustené) na základe reakcií jednateľa 

a vnímateľa na začiatočné správanie, rovnako ako na zmeny v situačných kľúčoch“(Smiler, 

Kubotera, 2010, s. 565). 

Relativita genderu súvisí s faktom, že maskulinitu a feminitu nemusíme vzťahovať len na 

dané pohlavia, ale aj na pohlavie opačné. Môžeme hovoriť o feminite, ale aj maskulinite ženy, 

či naopak muža. „Gender je sociálny konštrukt, ktorý spojujeme s pohlavím. Napriek tomu 

nie je príčinným následkom pohlavia, teoreticky je možné spojitosť genderu a pohlavia 

uvoľniť“ (Fafejta, 2004, s. 30). Tento postoj je výsledkom vývinu pohľadu na maskulinitu a 

feminitu v dôsledku relativizácie genderových rolí počas dvadsiateho storočia, počas ktorého 

sa okrem iného sféra práce a sféra starostlivosti o potomkov stali prístupnejšími pre pôvodne 

znevýhodnené pohlavia.  

Nakoľko gender je konštruovaný konkrétnou kultúrou, v konkrétnom čase, mieste, takisto 

individuálne ako aj spoločensky môžeme hovoriť o pluralite genderov. Ide o zdôraznenie 

faktu, že neexistuje len jeden absolútny konsenzuálne vytvorený gender, resp. maskulinita a 

feminita, ale množstvo „subgenderov“, závislých od kultúrnych a sociálnych premenných ako 

rasa spoločenská trieda, sexuálna orientácia a pod. „Vzhľadom k tomu, že gender je sociálny 

konštrukt a počet genderov je daný sociálne, teoreticky ich môže byť nekonečne mnoho“ 

(Fafejta, 2004, s. 30). Nakoľko každá etnografická štúdia odhaľuje rozdielnu genderovú 

kultúru, každá štúdia životnej histórie jedinečnú trajektóriu života mužov a každá štrukturálna 

analýza nové spojnice rasy, triedy, genderu a generácie, je logicky možné definovať „tisíc a 

jednu“ variáciu maskulinity...“ (Meuser, Behenke, 1998 in Connell, Messerschmidt, 2005, s. 

845). Uvedené samozrejme platí aj pre ženy a feminitu. 

Mnohoúrovňovosť konceptu gender sme si popísali vyššie v stati o úrovniach analýzy 

maskulinity a feminity. Ide o rozčlenenie širokej reality gender prejavov na kontinuu 

spoločnosť-indivídum. Ungerová (2001, in Wyrobková 2007) rozlišuje sociálne-štrukturálnu ,  

interpersonálnu a individuálnu úroveň.  

Multidimenzionalita je charakteristikou vymedzovanou v opozícii voči pôvodne a priori 

predpokladanej jednodimezionalite, ktorá chápala maskulinitu a feminitu ako bipolárne 

kontinuum. Jedinec tak teda nemohol byť zároveň maskulínny aj feminínny. Výrazný  posun 

priniesla S. Bemová (1974) so svojou koncepciou androgynity, ktorá „umožňovala“ u jedinca 

inkorporovať zároveň maskulínne a feminínne charakteristiky, jej model naďalej pracoval s 
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M-F faktormi ako s dvoma bidimenzionálnymi ortogonálne umiestnenými konštruktmi, ktoré 

sa síce navzájom nevylučovali, ale stále predpokladali uvedenú dualitu ako dvojicu faktorov 

popisujúcich gender diferencovanú realitu, podobne ako ďalšie duálne konštrukty, pokúšajúce 

sa vystihnúť faktory stojace na jej pozadí. S cieľom lepšie vystihnúť medzipohlavné rozdiely 

boli tieto nazývané odlišne od M-F , najznámejšie sú inštrumentalita/expresivita, alebo 

agency/communion.  

Alternatívne sa rozvinul multidimenzionálny prístup tvrdiaci, že „rozličné kategórie atribútov, 

postojov, preferencií a správaní, ktoré empiricky rozlišujú medzi mužmi a ženami, v danej 

kultúre, neprispievajú k jedinej vlastnosti na pozadí, ale k počtu viac či menej nezávislých 

faktorov...Tieto atribúty prispievajúce ku každému gender-rozlišovaciemu faktoru, podľa tejto 

teórie, majú vývinovú minulosť, ktorá sa líši u rôznych jedincov a  sú ovplyvnené viacerými 

zdrojmi, ktoré nemusia byť nevyhnutne spojené s genderom“ (Spence, 1993, s. 625). V 

súčasnosti bolo široko poukázané na multidimenzionalitu, ktorá stojí na pozadí inštrumentov 

pokúšajúcich sa merať gender v rámci duálnych konceptov ako maskulinita/feminita, či 

inštrumentalita a expresivita (Choi, Fuqua, Newman, 2009; Fernandéz, 2007; Fernandéz, 

Coello, 2010; Hoffman, Borders, 2001; Spence, 1993), pričom viacerí uvedení poukázali na 

nedostatočnosť týchto konštruktov plne vystihnúť širokú oblasť fenoménov v ktorých zohráva 

kľúčovú rozlišovaciu úlohu pohlavie, alebo z neho odvodené reálie. Avšak ako si ukážeme 

v predvýskumnej časti 4.2, stále nám poskytujú dostatočne relevantné informácie pre 

mapovanie charakteristík a diferencovanie indivíduí v závislosti od genderu. 

Poslednou významnou charakteristikou je štúdium gender z bio-psycho-sociálneho hľadiska, 

ktoré reflektuje šírku jeho determinantov, ale aj vedných a praktických oblastí do ktorých 

zasahuje. Je zrejmé, že uvedené stanoviská analýzy sa skladajú z mnohých čiastkových 

premenných, ktoré vstupujú do oblasti gender, majú svoje špecifiká a charakteristické 

atribúty, ktoré spolu tvoria komplexnú a interagujúcu štruktúru. Môžeme ju spolu s mladou 

španielskou autorkou Bruel de los Santos popísať nasledovne: „ V tomto modeli  biologické, 

psychologické a sociálne premenné konštantne interagujú a vzťahujú sa na seba v dynamickej 

a širokej forme, pričom ani jedny nie sú nadradené nad druhými. Kategória gender sa 

nevyčerpáva jednoduchou sumou jej komponentov (biologických, psychologických a 

sociálnych), ale je chápaná ako štruktúra, ktorá spája uvedené tri inštancie vzájomne sa 

doplňujúcim spôsobom“ (2008, s. 57). 
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1.3 OBSAH GENDER STEREOTYPOV 

V predchádzajúcich kapitolách sme sa zamerali na uvedenie bližšie určenie a popis vlastností 

a mechanizmov genderu, na formy jeho prejavu a viaceré ďalšie čiastkové aspekty. Pri popise 

obsahu, ktorý sa následne pokúsime objasniť, sa autori najčastejšie opierajú o výskumy 

maskulinity a feminity zaoberajúce sa reáliami, ktoré sú z pohľadu spoločnosti asociované s 

jednotlivými pohlaviami. Tieto sú najčastejšie podávané vo forme súborov adjektív, ktoré sú 

spájané s mužmi, alebo ženami, alebo teoretizovaných dualít, pod ktoré tieto adjektíva 

kategorizujeme ako napríklad emocionalita – sila, či agency – communion a pod.  

 

1.3.1 Tradičné  predstavy o mužoch a ženách v minulosti a dnes 

D. Kusá (2004) popisuje feminínnu emocionalitu  a mužskú, resp. maskulínnu silu ako skelet 

laických predstáv o odlišnosti mužov a žien. Následne uvádza nadnárodný výskum gender 

stereotypov (Williams, Best; 1990), z ktorého vyplýva „...že za jadrové charakteristiky muža 

(zhodne uvádzané vo viac ako 25 krajinách) sú považované: agresívny, dobrodružný, ne-

emocionálny, silný, strohý, ďalšie adjektíva (spolu 49) tvoria doplnok obrazu muža, ktorý 

koná nezávisle, je racionálny, realistický a nedbá na city iných; u žien to boli charakteristiky: 

senzitívna, emocionálna, precitlivená, láskyplná, submisívna, ďalšie zo ženských adjektív 

tvoria akoby protipól mužských – v ich pozadí sa dá vytušiť očakávanie na citovosť a 

ohľaduplnosť žien, ich jemnosť a miernosť“ (Kusá, 2004, s. 317). 

V  západnom civilizačnom okruhu konkrétne podoby gender stereotypov vychádzajú z nie tak 

vzdialenej minulosti „..súčasný obsah kultúrnych definícií muža a ženy sa ešte stále 

odvodzuje od tej podoby spoločenskej deľby práce, ktorá sa rozvinula v období priemyselnej 

revolúcie. Vtedy sa práce, aktivity  a role mužov umiestnili do sféry verejnej, do zamestnania, 

politiky, atď., kým práce, aktivity a role žien sa dostali do priestoru vymedzeného súkromnou 

sférou domácnosti jadrovej rodiny“ (Bačová, Mikulášová, 1999, s. 26). Toto rozdelenie 

a z neho vyplývajúce konotácie pre jednotlivé pohlavia, vo forme rolí, stereotypov, noriem, 

očakávaní a pod., nazývame tradičným rozdelením gender rolí.  

Niektorí autori  ako Eaglyová a  Woodová  (2010) dokonca od spoločenskej deľby práce, 

založenej na fyziologických odlišnostiach, odvodzujú akékoľvek sociálne determinované 

pohlavne špecifické javy.   Je nutné však dodať, že práve v dvadsiatom storočí prešli obrazy 

muža a ženy enormným vývojom, a to hlavne smerom k ich relativizácii a tzv. maskulinizácii 
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obrazu ženy, okrem iného ako dôsledku zníženia asymetrie zastúpenia jednotlivých pohlaví v 

pracovnej a domácej sfére, pričom u žien začali byť žiaduce aj niektoré pôvodne maskulínne 

charakteristiky. Tento posun reflektujú aj výskumné zistenia (Zábrodská, Blatný, 2005; 

Diekman, Goodfriend, 2006; Auster, Ohm, 2000; Twenge, 1997 ).  Ženská rola sa ukazuje ako 

konštantne viac vyžadujúca androgýnne charakteristiky, čo je v súlade s väčším prienikom 

žien do oblasti práce ako mužov do oblasti starostlivosti o potomkov (prevažne kvôli 

biologickým konotáciám). Rovnako tak sú ale od mužov stále viac očakávané androgýnne 

charakteristiky a to hlavne v sférach potrebných pre úspešné fungovanie partnerského vzťahu. 

Konkrétne, zmene postupne podliehajú tradičné presvedčenia o tom, že muži by nemali 

vyjadrovať svoje pocity k „očakávaniam, že budú otvorení a komunikatívni“ (DeLamater, 

Hyde, 2008, s. 320). Napriek uvedeným zmenám a tendenciám môžeme povedať, že tradičné 

obrazy mužov a žien sú stále vysoko aktuálnymi a pretrvávajú v západných spoločnostiach. 

Viacerí autori  sa pokúšajú hľadať na pozadí atribútov popisujúcich maskulinitu/feminitu 

relatívne nízky počet dimenzií, do ktorých by bola redukovateľná široká gender realita a to či 

už ide o maskulinitu a feminitu samotné (Bem, 1974, 1981) , inštrumentalitu-expresivitu 

(Spence, Helmreich, Stapp, 1974), alebo  agency-communion (Wyrobková 2007, Eagly, 

Wood, 2010). Špecifickú koncepciu agency –communion, si popíšeme v nasledujúcej 

podkapitole . 

Súhrne môžeme teda povedať, že štandard oboch pohlaví v súčasnosti vo väčšej, alebo menšej 

miere v západnej spoločnosti obsahuje aj inkorporáciu charakteristík opačného pohlavia. 

Tento fakt je reflektovaný prevažne ako dôsledok posunu v gender roliach počas dvadsiateho 

storočia a spája sa s postupným prenikaním jednotlivých pohlaví do domínií pôvodne 

reštriktívnych, ako sú pracovná sféra, či starostlivosť o potomkov, ale aj inými širšími 

spoločensko-kultúrnymi reáliami. 

 

1.3.2 Koncepcia Agency-Communion 

Rozlíšenie pojmov agency verzus communion sa zakladá na dualizme D. Bakana (1966), 

ktorý ich  považuje za základnú dimenziu, ktorá existuje na všeobecnej úrovni presahujúcej 

biologické, psychologické a sociálne fenomény, napriek tomu, že sa manifestuje v každej z 

nich. Je potrebné povedať, že uvedený presah platí aj naopak a gender nie je možné 

redukovať do pojmov agency a communion, ktoré tvoria len jeden z jeho aspektov 

definovaných teoreticky, a ponúkajú relatívne výstižnú polaritu pre uvažovanie o ňom. 
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Agency charakterizuje existencia organizmu ako jednotlivca, communion naopak jeho 

participáciu na vyššom celku, ktorého je súčasťou. Tieto dimenzie boli aplikované na 

fungovanie človeka vo viacerých oblastiach štúdia a  v psychologickej terminológii pod nimi 

vo všeobecnosti rozumieme sebapresadenie sa indivídua ako základnú črtu agency a 

orientáciu na druhých ako bázu pre communion. Môžeme ich rovnako chápať ako základné 

polarity prejavujúce sa v gender dualite. „Muži, viac ako ženy, sú považovaní za  zahŕňajúcich 

princíp agency – ktorý je prikazujúci, asertívny, kompetitívny, a dominantný...Ženy, sú 

považované za viac zahŕňajúce princíp communion – ktorý je priateľský, nesebecký, zaoberá 

sa druhými a emocionálne expresívny“ (Eagly, Wood, 2010, s. 632). 

A. Wyrobková na základe vlastného výskumu (2007) a teoretickej analýzy ďalších (napr. 

Conway, Pizzamiglio, Mount 1996) následne rozlišuje dve faktoriálne zložky agency. Prvou 

je orientácia na status, moc a dominanciu a druhou zmysel pre vlastnú nezávislosť a 

individualitu. Pracovne tieto dva faktory agency nazvala dominancia a rozhodnosť. Spolu s 

jednotným faktorom communion, ktorý označuje ako zameranie na druhých, ich atributálne 

popisy uvádza nasledovne (podľa Wyrobková, 2007): Rozhodnosť zastupujú položky - 

rozhodný, samostatný, schopný, odvážny, odolný, racionálny, stojí si za svojim. Dominanciu 

položky - dominantný, jedná ako vodca, mocný, ctižiadostivý, súťaživý, sebavedomý. Faktor 

communion zastupujú položky jemný, citlivý k potrebám druhých, súcitný, starostlivý, 

mierny, vrelý, miluje deti, ľahko prejavuje city, orientovaný na ľudí, prispôsobivý, má rád 

istotu. 

Koncepcia agency – communion je jedným z významných koncepčných základov pre vedecké 

uvažovanie o mužoch a ženách. Ukazuje sa že táto polarita je pankulturálne (Eagly, Wood, 

2010) relevantná pre obrazy jednotlivých pohlaví a v súčasnosti ponúka jediný teoreticky 

dobre zakotvený základ pre kategorizovanie ich obsahu tak, aby zodpovedal pestrosti kultúr 

a indivíduí a zároveň udržoval kategóriu pohlavia ako relevantnú. 
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II DESKRIPTÍVNA ČASŤ – SEXUALITA 

V druhej deskriptívnej časti sa zameriame na popis druhého hlavného nami skúmaného 

okruhu a síce sexuality a sexuálneho správania. Definujeme základné pojmy a detailnejšie si 

popíšeme jednotlivé typy sexuálnych správaní so zameraním na rozdiely medzi jednotlivými 

pohlaviami. Cieľom je podať ucelený prehľad nám dostupných relevantných informácií, pre 

ich ďalšie využitie vo výskumnej časti tejto práce. 

 

2.1 URČENIE POJMOV 

V tejto stati sa pokúsime definovať základné pojmy súvisiace so sexualitou, ako aj sexualitu 

samotnú, ktoré budeme následne využívať v ďalších častiach našej práce. Pôjde hlavne 

o definovanie základných pojmov ako sexuálne správanie, či biologické pohlavie, alebo 

o presnejšie vymedzenie hraníc medzi pojmami ako pohlavná identita verzus gender identita 

a podobne s cieľom skvalitniť terminologické zázemie a vyhnúť sa nepresnostiam 

v uvádzaných informáciách. 

 

2.1.1 Pohlavný dimorfizmus, pohlavná diferenciácia, biologické pohlavie 

Je zrejmé, že sexualita súvisí s rozmnožovacím procesom, teda procesom tvorby nového 

indivídua. Človek sa rozmnožuje pohlavne, predaním bunečného genetického materiálu 

medzi dvoma rôznymi typmi jedincov, ktorých biológia označuje za samcov a samice 

(anglicky: male, female) a u ľudí následne hovoríme o mužoch a ženách. Ak sú títo jednotlivci 

od seba odlíšiteľní, hovoríme o pohlavnom dimorfizme. U ľudí existuje výrazný pohlavný 

dimorfizmus, ktorý je vo väčšine spoločností reflektovaný a ktorý zahŕňa ako fyziologické 

(anatómia, gény, pohlavné orgány, hormóny) tak aj psychologické (správanie, prežívanie, 

spracovanie informácií)  znaky. Rozvoj pohlavného dimorfizmu je z genetického hľadiska 

výhodný nakoľko umožňuje väčšiu rôznorodosť jedincov a zníženie geneticky podmienených 

nedostatkov u potomstva (Oakley, 2000). Je potrebné poznamenať, že rozdielnosť pohlaví 

nevzniká len biologickými mechanizmami, ale podieľajú sa na nich aj mnohé iné faktory ako 

socio-kultúrne či evolučné a to v procese pohlavnej diferenciácie, pod ktorým rozumieme 

proces rozvoja rozdielností medzi príslušníkmi jednotlivých pohlaví.  
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Tento proces, definovania a redefinovania pohlavne diferenčných charakteristík na podklade 

biologických, psychologických či environmentálnych zmien prebieha po väčšinu života 

a začína už počas vnútromaternicového vývinu, pričom pohlavie je determinované 

pohlavnými chromozómami X a Y. Človek má celkovo 46 chromozómov, pozostávajúcich 

z 22 párov autozómov (ktoré sa objavujú u oboch pohlaví) a jedného páru pohlavných 

chromozómov. Obe pohlavia majú jeden chromozóm X, pričom typ druhého pohlavného 

chromozómu určuje pohlavie jednotlivca, ženy majú kombináciu XX a muži XY. 

Chromozómy sú vytvorené z génov, ktoré sú zase z DNA a sú nositeľmi všetkého genetického 

materiálu oboch rodičov. Prvý chromozóm je dodaný matkou, druhý (X, alebo Y) je dodávaný 

otcom. 

Relatívne jasnou a stálou fyziologickou expresiou pohlavia založenou na viacerých 

charakteristikách je biologické pohlavie. Ide o status, ktorý je (Fafejta, 2004; Money, 1995) 

oddeliteľný od gender identity, role jednotlivca či toho, za príslušníka akého pohlavia sa 

jednotlivec považuje. Biologické pohlavie je plne definované biologickými premennými: 

chromozómami, genitáliami, gonádami (ováriami, alebo semenníkmi) a hormónmi 

(McDonnell, 2007) a pokiaľ sú uvedené v zhode s druhovými predpokladmi, je možné 

jednotlivca väčšine prípadov zaradiť do kategórie muž, alebo žena. 

 

2.1.2 Sexualita, sexuálne správanie, sex 

Pojem sexualita býva celkovo a dlhodobo vo vedeckých štúdiách málo krát definovaný (Aron, 

Aron, 1991), pričom väčšina autorov spolieha na implicitnú definíciu čitateľa, nakoľko ide 

o bežne užívaný pojem, ktorého význam vyvstáva z oblasti života, ktorá tvorí skúsenosť 

takmer každého jednotlivca. Definovať sexualitu nie je vôbec ľahká úloha. V našej práci sa 

pokúsime definovať ju aspoň pragmaticky s ohľadom na jej neúplnosť a obmedzenú mieru 

použiteľnosti, ktorá však pre naše účely postačuje.  Za sexualitu považujeme javy, ktoré 

súvisia s reprodukciou a u opačných pohlaví by potencionálne viedli k reprodukčnému 

správaniu, teda k správaniu smerujúcemu k tvoreniu potomkov. Takáto biologická koncepcia 

zahŕňa aj okrem zjavne sexuálnych aktov ako koitus, orálny, či análny styk aj spektrum 

aktivít, ktoré sú súčasťou interakcie indivíduí a ktoré sa priamo či nepriamo podieľajú na 

pohlavnom živote, pričom nemusia nutne zakaždým viesť k reprodukčnému správaniu, ako 

napríklad bozkávanie sa, erotické dotyky, spoločná masturbácia či vzájomné vyzliekanie.  
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V minulosti bolo automaticky predpokladané, že všetky organizmy sú prirodzene smerované 

k heterosexuálnemu správaniu a následne, že biologické pohlavie človeka determinuje jeho, 

alebo jej sexualitu. Biologické pohlavie však nemusí nevyhnutne predikovať behaviorálne 

sexuálne výstupy jednotlivca. Pojem sexualita v 21. Storočí teda odkazuje iba na sexuálne 

prejavy a nie na ich gender či biologické antecedenty (Hovey, 2007b). Za sexuálne správanie 

následne považujeme konkrétne behaviorálne prejavy súvisiace so sexualitou, teda správanie 

potencionálne vedúce k reprodukcii jednotlivca či už je to hlboké bozkávanie, držanie sa za 

ruky, objímanie sa, alebo koitus per se.  

Pod sexom rozumieme fyzické aktivity, ktoré sa objavujú v súvislosti s reprodukciou jedincov 

a sexuálnym uspokojením, a to aj keď takéto aktivity nemajú za cieľ reprodukciu (Roof, 

2007) Uspokojivo širokú definíciu ponúkajú Janus a Janusová (1993, s. 9): 

„Sex sa týka aktivít zahŕňajúcich genitálie, alebo iné časti tela, tieto aktivity vo 

všeobecnosti vyvolávajú pocity, alebo fyzickú slasť a niektoré akty, ak sú vykonané 

plodným mužom a ženou, môžu vyústiť v reprodukciu. „ 

Je dôležité pripomenúť, že anglický termín sex má oveľa širší význam a môže sa používať 

viacerými spôsobmi. Okrem pomenovania vyššie popísanej aktivity (mať sex, angl.: to have 

sex, i had sex) sa často používa ako ekvivalent tuzemského slova pohlavie, v zmysle duality 

muž žena. Sex ako aktivita často zahŕňa paletu sexuálnych činností zameraných na pôsobenie 

rozkoše sebe, alebo partnerovi od jemnej haptickej stimulácie až po stimuláciu vedúcu 

k orgazmu. V súčasnosti je len málo sexuálnych stykov s reprodukčným zámerom a sex ako 

taký má skôr rekreačnú funkciu smerujúcu k zbližovaniu, sexuálnemu a emocionálnemu 

uspokojeniu jednotlivcov. Sexuálne uspokojenie je dosahované skrz širokú paletu praktík, 

zahŕňajúcich vzrušovanie, lízanie, bozkávanie, peting, orálny a análny sex, pohlavný styk 

atď., ktorých presnejšiemu popisu sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole.  

 

2.1.3 Sexuálna identita resp. pohlavná identita, sexuálna orientácia, gender identita 

Autori vyjadrujúci sa ku konceptualizácii pojmov ako sexuálna identita, či pohlavná identita 

(LaMarre, 2008; Hovey, 2007b; Tasker, Wren, 2002; Diamond, 2002) v zásade uvádzajú jej 

dva všeobecne rozšírené významy. Prvý ju chápe ako sexuálnu orientáciu, teda „súbor 

kategórií, ktorými sú definované sexuálne a emocionálne preferencie osoby“ (Roof, 2007, s. 

1361) umožňujúci podľa zamerania na vlastné, opačné alebo obe pohlavia tri kombinácie - 
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heterosexualitu, homosexualitu, alebo bisexualitu. Druhý, u nás zrejme kvôli špecifikám 

jazyka rozšírenejší prístup (Weiss et al., 2010; Fifková et al., 2002) pristupuje k pohlavnej 

identite ako k určeniu toho, či osoba sama seba považuje za príslušníka jedného, alebo 

druhého pohlavia a to buď v zhode, alebo rozpore so svojim biologickým pohlavím.  

Rozlíšenie medzi sexuálnou a pohlavnou identitou je skôr zbytočnou anomáliou prameniacou 

z prekladu anglického pojmu sexual identity, ktorý je možné uviesť ako pohlavná či sexuálna 

identita (angl.: sex – pohlavie, sex, sexual – pohlavná, sexuálna), avšak reálne medzi týmito 

pojmami z odborného hľadiska nerozlišujeme. V našej práci budeme pracovať s pojmom 

pohlavná identita v rámci tuzemského prístupu tak ako ho definujú Weiss a Procházka 

(Fifková et al., 2002):  

„ Pohlavná identita vyjadruje subjektívne vnímaný pocit zhody, alebo naopak rozporu 

s vlastným telom, s jeho primárnymi a sekundárnymi pohlavnými znakmi, aj so 

sociálnou rolou prisudzovanou danému pohlaviu“. Ide teda o celkový pocit príslušnosti 

k jednému, alebo druhému pohlaviu.  

Gender identita na rozdiel od pohlavnej identity, je užší pojem, ktorý nezahŕňa a nepracuje tak 

s pocitom príslušnosti ako takým, prijatím príslušnosti k jednému či druhému pohlaviu. Ide 

skôr o konkrétne špecifické formy toho, čo pod príslušnosťou k danému pohlaviu jednotlivec 

rozumie, ako internalizoval široké spektrum vplyvov a pretavil ich do individuálnej formy. 

 

2.1.4 Pohlavie vs. gender, pohlavné rozdiely vs. gender rozdiely 

Jedným zo základných predpokladov jasnosti našej práce je rozlíšiť a dobre definovať dva 

základné pojmy, ktoré pomyselne odkazujú do dvoch rôznych, prekrývajúcich sa, nami 

skúmaných domínií a ktorých základné rozlíšenie sme už uviedli v úvode tejto práce, na konci 

state 1.1.1. Ide o pojmy pohlavie a gender a pojmy z nich odvodené. V zásade sa predpokladá, 

že gender odkazuje na socio-kultúrne determinanty rozlíšenia muž-žena a pohlavie (anglicky 

sex.) na biologické, alebo dalo by sa povedať faktické - zjavne odvodené od biologického 

pohlavia. Realita anglicky písanej literatúry však býva často iná a je potrebné povedať, že 

tieto dva pojmy zďaleka nie sú z nášho pohľadu precízne používané.  

Najčastejším zdrojom konfúzie býva použitie pojmu gender rozdiely (angl.: gender 

differences) v zmysle rozdielov medzi pohlaviami (angl.: sex differences). Jadro problému je 

pritom vo fakte, že aj keď gender sa často používa ako odkaz na socio-kultúrne aspekty 
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pohlavia, zároveň v anglickom jazyku znamená pohlavie ako také, štúdie označené ako 

zaoberajúce sa  „gender rozdielmi“ tak často skúmajú rozdiely medzi pohlaviami a nie 

rozdiely v závislosti od gender charakteristík. Takto postavené pojmoslovie sa objavuje aj 

u renomovaných svetových autorov (napr. Peterson, Hyde , 2010) je výrazne rozšírené 

v populárnej aj vedeckej literatúre a to napriek jeho terminologickým nedostatkom, ktoré sú 

ale zrejme aspoň čiastočne vyvážené výhodami z hľadiska historického vývinu a celkových 

konotácií pojmu. Medzi tieto výhodné konotácie použitia pojmu gender rozdiely patrí hlavne 

akcentovanie socio-kultúrnych premenných stojacich na pozadí rozdielov medzi pohlaviami 

(ktorými sa reálne dané výskumy zaoberajú) aj keď v ich prípade ide terminologicky správne 

o pohlavné a nie o gender rozdiely. 

Problém spočíva v tom, že pri skúmaní medzipohlavných rozdielov, teda rozdielov 

v závislosti od základného rozlíšenia muž-žena existuje zjavná spojitosť s biologickým 

pohlavím determinovaným jasne - pohlavným dimorfizmom. Faktom však ostáva, že gender 

nie je primárne spájaný s pohlavím a ak sa (odhliadnuc od diametrálnych odlišností medzi 

uvedenými dvoma pojmami) zameriame len na bazálne rozlíšenie, zistíme, že vôbec nie je 

duálny, ba naopak ide o fenomén, ktorý môžeme v závislosti od jednotlivých teoretikov 

koncipovať v počte dva, niekoľko až nekonečno (Bem, 1974, Fafejta, 2004, a iné). Skúmať 

teda pod pojmom gender rozdiely v skutočnosti rozdiely pohlavné implikuje viaceré 

konceptuálne nedostatky. 

Nedokonalosť a nejasnosť pojmoslovia je s najväčšou pravdepodobnosťou prirodzenou 

charakteristikou prebývajúcou vo vedách o človeku, čo vzhľadom na náročnosť objektu 

skúmania nie je vôbec prekvapivé. Existuje možnosť, že niektorí z uvedených autorov si boli 

vedomí vyššie popísaného nedostatku, a rozhodli sa vyťažiť z potencionálnych výhod 

používania takéhoto rozlíšenia. Tak či onak, v tejto práci budeme používať pojem gender 

s ohľadom na socio-kultúrne odlišnosti jednotlivých biologických pohlaví, teda sociálne 

konštrukcie muža a ženy, zatiaľ čo pri používaní pojmu pohlavné rozdiely budeme mať na 

mysli rozdiely existujúce medzi biologicky determinovanými príslušníkmi jednotlivých 

pohlaví – mužmi a ženami. 
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2.2 SEXUÁLNE SPRÁVANIE A SEXUÁLNE POSTOJE 

V nasledujúcej stati sa pokúsime prehľadovo spracovať základné charakteristiky sexuálneho 

správania a postojov k sexualite, pričom sa vzhľadom na účel našej práce zameriame na 

zhodnotenie a popísanie miery rozdielov v jednotlivých typoch sexuálneho správania medzi 

mužmi a ženami. Pri tomto popise sa budeme opierať hlavne o kategorizáciu jednotlivých 

typov sexuálneho správania  použitú v nedávno publikovanej meta-analýze J. Petersonovej 

a J. S. Hydeovej (2010), ktorá nám umožňuje redukovať pluralitu sexuálnych behaviorálnych 

prejavov do uchopiteľných kategórií ako orálny styk, peting. či pohlavný styk. Z uvedenej 

štúdie sa následne zameriame na širší popis tých typov sexuálneho správania, ktoré sú 

relevantné pre výskumnú časť, menovite: masturbácia, ľahký a ťažký peting, orálny 

styk, análny styk, pohlavný styk a rovnako tak na mieru sexuálnej túžby. 

 

2.2.1 Meta-analýzy rozdielov medzi pohlaviami v sexuálnom správaní a sexuálnych postojoch  

Základným predmetom našej práce sú rozdiely v sexualite a ich možné antecedenty. Pri 

popise sexuálneho správania preto budeme vychádzať s diferenčného stanoviska, ktoré je 

zamerané na empiricky popísané rozdiely medzi jednotlivými pohlaviami. V posledných 

takmer dvadsiatich rokoch majú zrejme v informačnej hodnote absolútne prvenstvo meta-

analytické štúdie americkej výskumníčky J. S. Hydeovej a jej kolegov. V súčasnosti už 

klasickou prácou v tejto oblasti je jej meta-analýza rozdielov v sexualite z roku 1993 (Oliver, 

Hyde). V súčasnej práci (Petersen, Hyde, 2010) aktualizuje získané dáta spracovaním 730 

štúdií sexuality publikovaných v rokoch 1993-2007 s konečným počtom 1419807 

respondentov  pochádzajúcich z 87 krajín, kde analyzuje sexuálne správanie a postoje 

k sexualite. V tejto časti sa obmedzíme na popis uvedených dvoch štúdií, pretože kvalitou 

údajov výrazným spôsobom presahujú akúkoľvek našu potencionálnu snahu jednotlivými 

štúdiami dokladovať medzipohlavné rozdiely či podobnosti v sexuálnom správaní v ich šírke. 

Prvá práca (Oliver, Hyde, 1993) analyzovala údaje získané zo 177 štúdií, pričom 

vyhodnocovala pohlavné rozdiely v desiatich sexuálnych správaniach  zahŕňajúcich pohlavný 

styk, mimomanželské sexuálne správanie, orálne sexuálne správanie a pod. a jedenástich 

postojoch ako postoje k nezáväznému sexu (orig.: casual sex), postoje k homosexualite, 

všeobecná sexuálna prístupnosť a postoje k masturbácii. Výsledky ukazovali, že muži 

vypovedali viac o sexuálnej aktivite a sexuálne prístupnejších postojoch ako ženy, pre mnohé, 
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ale nie všetky premenné. Najvýraznejšími sa ukázali byť rozdiely vo výpovediach 

o masturbácii (d=0,96)* a prístupnosti nezáväznému sexu (d=0,81). 

Nasledovná štúdia (Petersen, Hyde, 2010) skúmajúca takmer rovnaké kategórie uvádza, že aj 

keď muži vypovedali o väčšej sexuálnej skúsenosti pre mnohé z meraných premenných 

konkrétne veľkosti efektov rozdielov medzi pohlaviami boli väčšinou malé (d≤0,36) s 28% 

premenných spadajúcimi vo veľkosti efektu pod 0.10. Mužskí respondenti viac uvádzali 

peting a incidenciu pohlavného styku, vyššiu frekvenciu pohlavného styku, skorší koitálny 

debut, viac sexuálnych partnerov, orálny styk, análny styk, viac mimomanželských 

sexuálnych aktivít, používanie kondómov a sex cez internet. Ženy naopak viac vypovedali 

o homosexuálnych aktivitách. Napriek tomu, že pohlavné rozdiely v uvedených premenných 

boli väčšinou väčšie ako by sme mohli očakávať pri ich vytvorení náhodne, boli stále značne 

nízke. Premenné so strednou veľkosťou efektu (0,36˂d˂0,66) indikovali, že muži viac ako 

ženy uvádzali nezáväzný sex, masturbáciu, používanie pornografie a väčší počet sexuálnych 

partnerov. Žiadne zo skúmaných veľkostí efektov neboli veľké (d≥0,66).  

Uvedené štúdie ukazujú, že rozdiely v sexuálnom správaní a postojoch medzi jednotlivými 

pohlaviami sa skôr týkajú niektorých vybraných špecifických oblastí než medzipohlavných 

rozdielov v sexualite ako celku. V oboch štúdiách sa ukazuje ako premenná s najvýraznejším 

rozdielom masturbácia a nezáväzný sex, nasleduje použitie pornografie a počet sexuálnych 

partnerov. Ďalšie premenné u ktorých boli (napriek malým veľkostiam efektu) relatívne 

zaujímavé rozdiely boli mimomanželský sex, koitálny debut, všeobecná sexuálna prístupnosť 

a postoje k právam a manželstvám gayov. Konkrétny prehľad premenných spolu s veľkosťami 

efektov a množstvom analyzovaných štúdií (Petersen, Hyde, 2010) je uvedený v tabuľke č. 1. 

 

 

*Výsledky meta-analytických výskumov uvádzame v podobe veľkosti efektu vo forme Cohenovo d, ktoré 

indikuje štandardizovaný rozdiel medzi dvoma priemermi. Petersenová a Hydeová (2010) ubvádzajú d≤0,36 ako 

malá veľkosť efektu, 0,36<d>0,66 ako stredná veľkosť a d≥0,66 ako veľkú veľkosť efektu. 
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Tabuľka č. 1: Prehľad veľkostí efektu (Cohenovo d)  pre rozdiel medzi pohlaviami v jednotlivých typoch 
sexuálneho správania a sexuálnych postojov (Petersen, Hyde, 2010). Negatívne hodnoty indikujú, že ženy 

uvádzali vyššiu aktivitu, alebo permisívnejšie postoje. 
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2.2.2 Masturbačné aktivity 

Samostatná masturbácia je nepochybne jednou z najrozšírenejších sexuálnych techník, 

vyskytujúcou sa široko multikulturálne (Hyde, Delamater, 2008), perzistujúcou skrz všetky 

vekové skupiny (Melby, 2010; DeLamater, Moorman, 2007), pričom je vďaka svojmu 

individuálnemu charakteru zároveň aj najprístupnejšou pre jedincov bez dostupného 

sexuálneho partnera, či uspokojivého sexuálneho partnera, ako aj najbezpečnejšou z hľadiska 

sexuálne prenosných nemocí (Shelton, 2010). Napriek vyššie uvedenému masturbácia stále 

zostáva kontroverznou a stigmatizovanou sexuálnou praktikou, na ktorú sa vzťahujú sociálne 

reštrikcie odlišnej intenzity v závislosti od kultúrneho, sociálneho, či náboženského pozadia 

(Hovey, 2007). Situácia v českej populácii je jednou z liberálnejších, kde 66% mužov a 67% 

žien považuje masturbáciu za prirodzený prejav ľudskej sexuality, 27%mužov a 24% žien za 

neškodný zlozvyk a 7%mužov a 10% žien za škodlivú všeobecne (Weiss, Zvěřina, 2001) 

/N=2003/. Rovnako tak meta-analytické štúdie ukazujú rovnaké postoje k masturbácii 

u mužov a u žien (Petersen, Hyde, 2010) /N=1419807/. 

Aj keď konkrétne formy masturbácie môžu variovať, v zásade ide vždy o stimuláciu 

pohlavných orgánov rukou, použitím iných predmetov, alebo ich trením o externé objekty. 

Masturbácia sa rovnako môže vyskytnúť v rámci párových aktivít a to či už ide o vzájomnú 

masturbáciu, pozorovanie masturbácie partnera pri masturbácii, alebo masturbovanie pred 

partnerom. Vzájomnú masturbáciu, kde stimulácia partnerov prebieha súčasne – jeden 

druhému, budeme v tejto práci kategorizovať odlišne, a to ako súčasť párových aktivít 

spadajúcich do skupiny ťažkého petingu.  

Základnou informáciou, je incidencia jednotlivcov, majúcich skúsenosť s masturbáciou. Weiss 

a Zvěřina (2001) vo svojom výskume českej populácie udávajú, že v roku 1998 84% mužov a 

58% žien uviedlo, že aspoň niekedy v živote masturbovali, zatiaľ čo v roku 1993, to bolo 83% 

percent mužov a 50% žien. Bajosová a Bozon /N= 12364/ zo svojimi kolegami (2007) v 

celonárodnom francúzskom výskume zistili, že aspoň raz masturbovalo 90% mužov a 60% 

žien, pričom, takisto bol zistený posun u žien oproti roku 1992, kde ich o masturbácii 

vypovedalo 42%.  Britská štúdia (Gerressu et al., 2008) /N=11161/  uvádza 95% mužov 

a 71% žien. Celkovo môžeme povedať, že masturbácia je oveľa častejšou praktikou u mužov 

ako u žien, čo potvrdzujú aj meta-analytické štúdie, kde sa incidencia (ale rovnako tak 

frekvencia) masturbácie ukazuje ako konštantne vysoko rozdielna pre jednotlivé pohlavia. 
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S masturbáciou súvisí aj využívanie pornografie, pričom muži používajú pornografiu 

konzistentne vo výrazne vyššej miere ako ženy, na čo poukazujú aj meta-analytické výskumy 

(Petersen, Hyde, 2010) kde malo používanie pornografie najvyšší rozdiel medzi pohlaviami 

spomedzi skúmaných premenných (d=0,63) na hranici stredného a veľkého efektu. 

Ďalšou charakteristikou je začiatok masturbačných aktivít, ktorý je výrazne odlišný pre 

jednotlivé pohlavia. U chlapcov najčastejšie 13-15 rok, pričom u dievčat v priemere 17 rok, s 

28% žien majúcimi prvú skúsenosť s masturbáciou až po 18 roku (Weiss, Zvěřina, 2001). 

Bajosová a Bozon (2007) uvádzajú, že „ masturbácia nie je nevyhnutne súčasťou ženského 

sexuálneho repertoáru v dospelosti, nakoľko každá druhá žena medzi, 18-24 vypovedá, že 

nikdy nemasturbovala. U mužov je masturbácia na druhej strane formou prvého kontaktu so 

sexualitou. Skúsenosť s ňou je získaná relatívne skoro, takmer univerzálne, keďže ju aspoň 

raz praktikovalo takmer 90% mužov všetkých vekových kohort a je pravidelnou súčasťou 

sexuálnych aktivít skoro polovice mužov do 40 roku veku“. 

Parameter frekvencie masturbačných aktivít sa rovnako ukazuje byť odlišným pre mužov 

a ženy.  Priemerný počet masturbácií mesačne v Českej republike je 5,88 u mužov a 4,60 

u žien (Weiss, Zvěřina, 2001). Podľa Janusa a Janusovej (1993) /N= 2765/  pravidelnú 

masturbáciu prinajmenšom raz mesačne udáva priemerne 51-62% dospelých mužov a 27-47% 

dospelých žien v závislosti od veku.  

Najvyšší medzipohlavný rozdiel bol zistený v skupine 18-26, kde činil až 24%. Počty 

masturbujúcich mužov a žien ďalej výraznejšie konvergovali v stredných vekových 

hodnotách 27-50 rokov, kde činili rozdiel 5-8%.  

Gerressu et al. (2008) uvádza, že 73% mužov a 37% žien vypovedalo o masturbovaní 

posledný mesiac. Sexuálne aktívnejší jedinci masturbujúci niekoľko krát do týždňa sú 

proporcionálne rozdelení: muži 23-32%, ženy 8-14%. (Janus, Janus, 1993)  

Masturbácia je široko rozšírenou sexuálnou praktikou s ktorou má skúsenosť drvivá väčšina 

mužov (84-95%) a vysoké percento žien (42-71%), pričom počet žien o nej vypovedajúcich 

sa ukazuje ako rastúci. Medzi jednotlivými pohlaviami existujú význačné rozdiely, a to ako 

vzhľadom na začiatok masturbačných aktivít, tak aj frekvenciu. U väčšiny mužov nastupuje 

masturbačná aktivita v pubertálnom období a frekvenčne je oproti ženám výraznejšia a to až 

do konca mladšieho dospelého veku, kde sa frekvenčne začínajú obe pohlavia približovať. 

Ženy začínajú masturbovať v priemere rok pred dovŕšením dospelosti. Vo všeobecnosti 

môžeme povedať, že v Českej Republike ženy masturbujú priemerne 4,6 a muži 5,8 krát 
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mesačne. Napriek výrazným rozdielom v incidencii a frekvencii neboli v postojoch k 

masturbácii medzi pohlaviami nájdené rozdiely a to napriek faktu, že v minulosti bola a stále 

je stigmatizovanou sexuálnou praktikou. Skôr sa ako rastúci ukazuje trend žien vypovedať 

o masturbácii, čo môže časom znížiť veľkosť výskumne zisťovaných rozdielov medzi 

pohlaviami. 

 

2.2.3 Ľahký a ťažký peting 

Vo všeobecnosti sa vo výskumnej literatúre pod pojmom peting chápu akékoľvek sexuálne 

praktiky, okrem pohlavného styku (Jackson, Scott, 2010). Medzi nich patrí napríklad, 

dotýkanie sa, bozkávanie, alebo lízanie erotogénnych zón partnera, erotické objatia, orálny 

styk, spoločná masturbácia, hlboké bozkávanie a pod. Napriek tomu, že peting často býva 

súčasťou predohry nemusí nevyhnutne postúpiť k pohlavnému styku. Uvedenú širokú paletu 

praktík je možné jemnejšie rozdeliť na tzv. ľahký peting (orig.: light petting), a ťažký peting 

(orig.: heavy petting). Ľahký peting (podľa Veenstra, 2007) zahŕňa objímanie, bozkávanie,  

jemné dotyky, alebo stimulovanie partnerovej pokožky a erotogénnych zón, bozkávanie krku 

a stimulácia partií od pása hore, pričom jeho súčasťou nie je dotýkanie sa genitálií, alebo 

dotyky pod oblečením. Ťažký peting (tamtiež) na druhej strane obsahuje dotýkanie sa nahého 

tela, dotyky od pása dole, dotýkanie sa nahých pŕs a stimulovanie genitálií.  Rovnako orálny 

styk môže byť často považovaný za formu petingu. Napriek tomu, že v nami dostupnej 

literatúre sme nenašli explicitne definovaný vzťah petingu a análneho styku, z celkového 

charakteru pojmu vyplýva, že análny styk nepovažujeme za súčasť petingu.  Faktom je, že 

mnoho autorov (napr. Petersen, Hyde, 2010; Oliver, Hyde, 1993; Hsu 1994, García-Vega, 

García, Fernández, 2005) analyzuje orálny styk  a peting separátne. V našej práci chápeme 

orálny styk ako súčasť ťažkého petingu, no pre jeho špecifiká v charaktere činnosti aj pre 

množstvo dostupnej literatúry, ktorá sa k orálnemu styku vyjadruje zvlášť a budeme si ho 

popisovať v samostatnej kapitole. 

Hsu a kolegovia (1994) /N=160/ nezistili žiadne signifikantné rozdiely medzi pohlaviami u  

študentov v incidencii nasledujúcich aktivít spadajúcich do kategórie ľahkého petingu: 

bozkávanie na pery, hlboké bozkávanie, držanie sa za ruky, erotické objatia (oblečení),  

bozkávanie citlivých negenitálnych oblastí, peting ženských pŕs mužom (oblečení), kde 

uvedené realizovalo priemerne 89-98% mužov a 88-98% žien podľa aktivity. Podobné 
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výsledky uvádza aj ďalšia štúdia (Williams, Connolly, Cribbie, 2008) /N=1959/ 

nenachádzajúca žiadne rozdiely v držaní rúk, objímaní a bozkávaní u adolescentnej populácie.  

Vo svojom širokom evolučne mierenom výskume bozkávania Hugesová, Harrisonová 

a Gallup (2007) popisujú zistenú vysokú incidenciu bozkávania u romantických a sexuálnych 

partnerov, kde z 1041 dospelých respondentov iba 5 jedincov uviedlo, že nikdy romanticky 

nepobozkalo druhú osobu. Približne 70% vzorku uviedlo, že pobozkali 6 a viac ľudí, a 20% 

odhadovalo pobozkanie viac ako 20-tich ľudí. Žiadne medzipohlavné rozdiely v počte 

pobozkaných partnerov, alebo veku prvého bozku neboli zistené.  Na druhej strane jednotlivé 

pohlavia vykazovali mnohé rozdiely vo viacerých charakteristikách bozkávania: „ženy dávajú 

vyšší dôraz na  bozkávanie ako spôsob zhodnocovania partnerov a ako spôsobu začínania, 

udržiavania a monitorovania aktuálneho statusu vzťahu s dlhodobým partnerom. Na druhej 

strane muži dávajú nižší dôraz na bozkávanie a to hlavne s krátkodobým partnerom, 

a vykazujú použitie bozkávania na zvýšenie šancí mať sex“ (Hughes, Harrison, Gallup, 2007, 

s. 612). Ďalej (tamtiež) odkazujú na autorov McCabeho a Collinsa  (1984), ktorí vo svojom 

výskume zistili, že ženy počas prvých štádií romantického vzťahu chceli fyzický kontakt, 

objímanie a zmyselné bozkávanie, kým muži sa chceli dotýkať pŕs a genitálií ich partneriek. 

Celkový údaj o medzipohlavných rozdieloch v incidencii bozkávania nám poskytuje vo svojej 

meta-analýze 177 štúdií Oliverová a Hydeová (1993), /N=128363/ kde bola zistená veľkosť 

efektu medzi mužmi a ženami značne malá (d= 0,05), čo je konzistentné z predchádzajúcimi 

výsledkami.  

Čo sa týka jednotlivých správaní, ktoré kategorizujeme ako ťažký peting Hsu a kolegovia 

(1994) uvádzajú priemerné percentuálne hodnoty incidencie u študentov 89% u mužov a 84% 

u žien, pre tieto sexuálne správania: partner Vás masturboval, vzájomný genitálny peting 

k orgazmu, masturbovanie vášho sexuálneho partnera, peting nahých pŕs a stimulovanie 

genitálií. Uvedené rozdiely medzi pohlaviami hodnotí ako nesignifikantné. 

Jednotiaci pohľad na rozdiely v incidencii petingu bez rozlišovania jeho ľahkej a ťažkej 

formy nám môžu poskytnúť štúdie J. S. Hydeovej a jej kolegov (Oliver, Hyde; Petersen, 

Hyde) z rokov 1993 a 2010. Veľkosť efektu bola v oboch prípadoch malá (d=0,11 pre rok 

1993 a d=0,06 pre 2010), indikujúca minimálny rozdiel medzi pohlaviami.  Je potrebné 

povedať, že uvedené štúdie do petingu nezahŕňajú orálny sex.  

Súhrne môžeme povedať, že v incidencii aktivít  ako bozkávanie, objímanie, či erotické 

dotýkanie, ktoré kategorizujeme ako ľahký peting nevykazujú jednotlivé pohlavia 
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signifikantné rozdiely. Tento údaj sa ukazuje ako konzistentný skrz viaceré výskumné štúdie, 

aj keď v absolútnej hodnote môžu muži mierne presahovať ženy, tento rozdiel však nie je 

štatisticky významný. Evolučne mierené štúdie bozkávania, ale ukazujú, že pokiaľ sa aktivita 

analyzuje v detailnejších pojmoch, než len celková incidencia, alebo frekvencia, je možné 

nájsť určité rozdiely a to hlavne v spôsobe využitia a konkrétnejších preferenčných 

charakteristikách jednotlivých pohlaví. Tento fakt môže byť aktuálny nie len pre bozkávanie, 

ale potencionálne aj pre ostatné typy sexuálneho správania.  

Celkovo je incidencia ľahkého petingu v populácii veľmi vysoká s priemerne 93 %mužov a 

žien majúcimi skúsenosť s týmto typom sexuálneho správania. Situácia nie je výrazne 

rozdielna u foriem ťažkého petingu, s aktivitami vzájomnej stimulácie genitálií a erotických 

aktivít nahí, kde incidencia dosahuje 86 % pre obe pohlavia. Je nutné však poznamenať, že 

v prípade popisu incidencie foriem ľahkého a ťažkého petingu sme sa spoľahli na výskumy 

študentov, ktoré môžu mať oproti celkovej populácii hodnoty niektorých premenných podľa 

našich skúseností o niekoľko percent vyššie (rádovo do 15%). Jednotne môžeme povedať, že 

obe formy petingu sú v populácii veľmi časté a nedosahujú medzi mužmi a ženami 

výraznejších rozdielov v incidencii, pričom tento údaj je dostatočne podložený dlhodobými 

a konzistentnými výskumnými zisteniami meta-analytických štúdií. 

 

2.2.4 Orálny styk 

Termín orálny styk odkazuje na akúkoľvek sexuálnu  stimuláciu zahŕňajúcu pery, ústa a hrdlo 

v kontakte s genitáliami. Praktiky orálneho sexu zahŕňajú orálnu stimuláciu penisu, nazývanú 

fellatio a orálnu stimuláciu vulvy a klitorisu nazývané cunnilingus. Napriek tomu, že sa 

nevyhne riziku sexuálne prenosných nemocí, ostáva vďaka svojmu silne erotickému 

charakteru a zároveň nereproduktívnej funkcii stále obľúbenou praktikou mnohých. Je 

potrebné povedať, že orálny styk bol po mnoho rokov pred súčasnou mierou akceptácie 

v medicínskych a psychiatrických knihách na zozname deviantných správaní, pričom jeho 

prijatie nastalo na prelome 20.-teho storočia počas prvej sexuálnej revolúcie (Janus, Janus, 

1993).  

Podľa Janusa a Janusovej (1993) /N= 2765/ považuje orálny styk za úplne normálny 59% 

mužov a 55% žien avšak značné rozdiely v tomto počte boli pri rozlíšení žien na ženy 

v domácnosti z ktorých ho považovalo za úplne normálny 43% oproti 65% ženám 

v zamestnaní, čo poukazuje na vplyv tradičného rozdelenia rolí pri formovaní postoja.  
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Bajosová a Bozon s kolegami (2007) /N= 12364/ uvádzajú, že skúsenosť s fellatiom 

a cunnilingom má viac než 85% žien a mužov, vo vekovej skupine 25-49 a 70% mužov a žien 

ho praktizuje často, alebo príležitostne. Rovnako (tamtiež) vypovedá o stúpajúcej tendencii 

výpovedí žien o orálnych praktikách. Ďalšie výsledky priniesla ďalšia štúdia (Fischtein, 

Herold, Desmarais, 2007) /N= 1479/, kde sa v orálnych aktivitách, poskytnutím orálnej 

stimulácie partnerovi, alebo prijatím orálnej stimulácie partnerom, aspoň raz v živote 

angažovalo signifikantne viac mužov (89%) než žien (79%). Odpovede na zhodnú otázku od 

respondentov získaval Hsu s kolektívom (1994), pričom súhlasne odpovedalo priemerne 92% 

mužov a 89% žien u študentskej populácie. Ďalšie výskumy (Mosher, Chandra, Jones, 2005; 

Chandra, et al., 2011) /N=12571, N= 13495/ uvádzajú, výpovede  90% dospelých mužov 

a 88-89% žien vo veku 25-44 rokov majúcich skúsenosť s orálnym stykom. 

 Melby (2010) /N=5856/ vo svojich dátach uvádza, že za posledný rok obe vyššie uvedené 

orálne správania v heterosexuálnych dvojiciach praktikovalo priemerne 64% mužov a 63% 

žien vo veku od 18 do 49 rokov. Weiss a Zvěřina (2001) /N=2003/ uvádzajú, že orálny styk 

v rámci partnerských heterosexuálnych aktivít v českej populácii aspoň niekedy praktikuje 

73% mužov a 70% žien, z toho 40% mužov a 31% žien v polovici a viac stykov. 

Zhodne s väčšinou uvedených výsledkov vo svojej meta-analytickej práci J. S. Hydeová a J. 

L. Petersenová (2010) /N=1419807/ uvádzajú, že preskúmaním 730 štúdií z rokov 1993-2007, 

že v incidencii a frekvencii orálneho styku neboli medzi jednotlivými pohlaviami nájdené 

výrazné rozdiely a veľkosť efektu pre rozdiel bola malá (d=0,06). 

Môžeme zhrňujúco povedať, že orálny styk tvorí skúsenosť väčšiny populácie s priemernou 

celkovou incidenciou 89% u mužov a 84% percent u žien a zostáva vitálnou praktikou počas 

celej dospelosti aktívne zakomponovanou do sexuálneho života s približne 63-73% 

percentami jedincov praktizujúcimi ho aspoň občasne. Medzi jednotlivými pohlaviami neboli 

v incidencii, alebo frekvencii styku nájdené výrazné rozdiely. V celkovej populácii 

nenachádzame medzi mužmi a ženami výraznejšie rozdiely v postojoch k orálnemu styku, 

avšak tieto postoje môžu potencionálne variovať v závislosti od gender premenných ako 

tradičné rozdelenie rolí. V našej práci rovnako chápeme orálny styk ako špecifickú súčasť 

aktivít ťažkého petingu a v nasledujúcich kapitolách ho budeme uvádzať a analyzovať 

v rámci uvedenej kategórie.  
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2.2.5 Análny styk 

Pod pojmom análny styk rozumieme vkladanie penisu do análneho otvoru partnerky, alebo 

partnera. Alternatívne je používaný termín sodomia (anglicky: sodomy), ktorý pôvodne 

odkazoval na homosexuálny análny styk, dnes je však často používaný aj pre análny styk 

všeobecne. Širšie pojmy ako análny sex či análne aktivity, zahŕňajú väčšie spektrum praktík 

týkajúcich sa stimulácie análneho otvoru, ako dráždenie rukou, či orálne v tzv. oro-análnych 

aktivitách. V našej práci sa zameriame na heterosexuálny análny styk, ktorý je jednou 

z análnych praktík a ktorého popularita a objavovanie sa v médiách a všeobecnom povedomí  

ako aj individuálnych praktikách, napriek pôvodnej stigmatizácii, za posledné desaťročie stále 

rastie (McBride, Frotenberry, 2010). Významným faktom ostáva rizikovosť análneho sexu, 

ktorý sa spája so zvýšenou možnosťou získať vírus HIV oproti vaginálnemu styku a takisto 

vysokým rizikom genitálne a análne sexuálne prenosných chorôb (Baldwin, Baldwin, 2000).  

Bajosová a Bozon s kolegami (2007) /N=12364/ uvádzajú 14-15% zvýšenie vo výpovediach 

o skúsenosti s análnym stykom v roku 2006, oproti roku 1992, pričom celková incidencia pre 

aktuálnejšiu štúdiu v populácii bola 45% u mužov a 37% u žien. Stále však podľa uvedeného 

autora zostáva skôr príležitostnou, či výnimočnou praktikou, keďže pravidelne, alebo občas ju 

praktikuje len 12% žien a 17% mužov vo veku 19-49 rokov. Podobné čísla nachádzame aj 

v ďalších štúdiách (Mosher, Chandra, Jones, 2005; Chandra, et al., 2011) /N=12571, N= 

13495/, kde heterosexuálnu skúsenosť s análnym stykom zadalo 40% mužov a 35% žien 

v roku 2002 a 44% mužov a 36% žien v rokoch 2006-2008. 

 Melby (2010) /N=5865/ udáva, že v poslednom roku sa v heterosexuálnom análnom sexe 

angažovalo priemerne 8% mužov a 20% žien vo veku 18-25 rokov, 24% mužov a 18% žien 

vo veku 25-49 rokov. Zaujímavý pohľad na uvedené zistenie vyššieho počtu žien vo veku 18-

25 rokov majúcich análny styk za posledný rok môže ponúknuť štúdia sexuálneho správania 

adolescentov  /N=146/ zisťujúca rozdiely v sexuálnom správaní dievčat majúcich vzťah 

s partnerom rovnakého veku kde análny styk uvádzalo iba jedno percento, oproti vzťahu so 

starším partnerom s 11-timi percentami (Gowen, et al. 2004) 

 Meta-analytický prehľad (Petersen, Hyde, 2010) /N=1419807/ nenašiel v incidencii 

a frekvencii análneho sexu mužov a žien výrazné rozdiely s malou veľkosťou efektu (d=0,09). 

Celkový prehľad výskytu análneho styku v rámci partnerských aktivít v Českej republike 

ponúkajú Weiss a Zvěřina (2001) /N=2003/, ktorí udávajú, že v rámci partnerského sexu ho 
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vykonáva 19% mužov a 18% žien, z čoho len 4% u oboch pohlaví aspoň v polovici 

pohlavných stykov. 

Janus a Janusová (1993) /N=2765/ uvádzajú, že celkovo za úplne normálny análny sex 

považuje 29% mužov a 24% žien, pričom u zamestnaných žien to bolo 31% a žien 

v domácnosti len 15%, čo odkazuje na silný vplyv postojov súvisiaci s tradičným rozdelením 

rolí. 

Súhrne môžeme povedať, že incidencia heterosexuálneho análneho styku v dospelej populácii 

sa v západných kultúrach pohybuje priemerne okolo 43% u mužov a 36% u žien majúcich 

skúsenosť s týmto typom sexuálneho správania. Napriek týmto relatívne vysokým percentám, 

ostáva stále ešte análny styk v rámci párových aktivít skôr príležitostnou praktikou, s viac ako 

80% osôb, ktoré ju v rámci svojho sexuálneho repertoáru vôbec nezaraďujú. Ani v tejto 

praktike neboli v meta-analytických štúdiách zistené väčšie rozdiely medzi pohlaviami, avšak 

uvedené môže variovať v závislosti od postojov súvisiacich s tradičným rozdelením rolí. 

Počty osôb udávajúcich skúsenosť s análnym stykom sa počas poslednej dekády zvýšili, čo 

zrejme môžeme prisúdiť celkovej osvete a popularizovaniu análneho styku v médiách 

a všeobecnom povedomí. 

 

2.2.6 Pohlavný styk 

Pod termínom pohlavný styk rozumieme vaginálnu súlož, teda vsunutie penisu do vagíny. 

Alternatívne pojmy sú koitus a súlož. Napriek tomu, že šírka pojmu sex je oveľa väčšia, 

laická verejnosť v hovorovej reči často odkazuje pod pojmom sex na pohlavný styk.  

Zahraničné výskumy (Mosher, Chandra, Jones, 2005; Chandra, et al., 2011) /N=12571, N= 

13495/ uvádzajú, výpovede 97% dospelých mužov a 98% žien vo veku 25-44 rokov majúcich 

skúsenosť s koitom. Vo výskume Weiss a Zvěřinu (2001) /N=2003/ u českej populácie na 

otázku „či už niekedy súložili“ odpovedalo kladne  91% mužov a 93% žien.  

V údajoch (Melby, 2010) /N=5865/ pýtajúcich sa respondentov či mali za posledný rok 

vaginálny styk odpovedalo kladne 72% mužov a 74% žien vo veku od 18-49 rokov. Weiss 

a Zvěřina (2001) uvádzajú, že vaginálnu súlož v rámci párových sexuálnych aktivít zakaždým 

vykonáva 74% mužov a 79% žien v ČR, pričom počet pohlavných stykov za mesiac je 

priemerne u mužov 8,87 a u žien 8,57.  
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Významnou charakteristikou sexuality jednotlivca je vek pri prvej súloži, ktorý môže mať 

silný vplyv na sexuálne správanie jednotlivca. Prvý pohlavný styk nazývame koitálny debut, 

alebo koitarché. Bajosová a Bozon s kolegami (2007) /N=12364/ uvádzajú pokles veku 

koitálneho debutu za posledné štvrť storočie, ktorým sa obe pohlavia v súčasnosti približujú 

priemerným vekom 17-18 rokov. Rovnaký vek vo svoje štúdii udávajú Weiss a Zvěřina 

(2001) /N=2003/, pričom dodávajú, že v iniciácii prvého pohlavného styku sú v popredí muži. 

Ženy na druhej strane debutujú väčšinou so staršími partnermi, aj keď bol zistený zvyšujúci sa 

počet žien s rovnako starým, alebo mladším partnerom, čo poukazuje na určitú emancipačnú 

tendenciu (Weiss a Zvěřina, tamtiež). 

Meta-analytická štúdia (Petersen Hyde, 2010) / N= 1419807/ zistila vo frekvencii a incidencii 

pohlavného styku malé veľkosti efektu pre rozdiely medzi mužmi a ženami (d=0,10 

frekvencia a 0,16 incidencia). Rozdiely pre vek prvej súlože o niečo vyššie (d=0,20), stále 

však nepresahovali hranicu malých veľkostí efektu. Najväčšia veľkosť efektu medzi 

pohlavného rozdielu bola v počte partnerov (d=0,36), na hranici malej a strednej veľkosti.  

Súhrne môžeme povedať, že pohlavný styk sa ukazuje ako sexuálna aktivita s najvyššou 

incidenciou, pričom skúsenosť s ňou má viac ako 90% percent jedincov. Rovnako tak je 

spomedzi sexuálneho repertoáru najvyužívanejšou praktikou s výskytom vo viac ako 70-tich 

percentách párových sexuálnych aktivít a priemerným počtom 8-9 stykov mesačne. 

Priemerný vek koitálneho debutu pre obe pohlavia je 17-18 rokov. V uvedených parametroch 

nenachádzame žiadne výraznejšie rozdiely medzi pohlaviami a to ako na základe vyššie 

uvedených štúdií, tak dostupných meta-analytických údajov.  

 

2.2.7 Miera sexuálnej túžby a dvojitý štandard 

Výskumy zaoberajúce sa sexualitou konzistentne uvádzajú (napr. Petersen, Hyde, 2010), že 

vo všeobecnosti muži vypovedajú o sexuálnom správaní viac, čo môže poukazovať na vyššiu 

mieru sexuálnej túžby u mužov a následne vyššiu mieru sexuálneho pudu (angl.: sex drive).  

Sexuálny pud môžeme začleniť do kategoriálne nadradeného pojmu sexuálnej túžby, ktorú 

Levine (2003) definuje ako pozostávajúcu z biologického pudu, individuálnej motivácie 

a kulturálnych komponent. 

 „Skrz mnohé rozdielne štúdie a merania, muži vykazujú častejšie a intenzívnejšie sexuálne 

túžby než ženy, čo sa prejavuje v spontánnych myšlienkach o sexe, frekvencii a rozmanitosti 
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sexuálnych fantázií, želanej frekvencii pohlavného styku, želanom počte partnerov, 

masturbácii...a iných“ (Baumeister, Catanese, Vohs, 2001). Lippa (2007)  vo svojej 

analytickej štúdii 57 krajín poukazuje, že tieto rozdiely sú konzistentné nadnárodne a nie sú 

moderované rovnosťou pohlaví v krajinách, alebo ekonomickou rozvinutosťou. Vo výskume 

českej populácie (Weiss, Zvěřina, 2001) uviedli priemernú potrebu sexuálneho vybitia 

(zahrňujúcu ako párové aktivity, tak sólové) muži ako 10,80 krát mesačne a ženy 9,56 krát 

mesačne. Čo rovnako poukazuje na odlišnú mieru sexuálnej túžby u jednotlivých pohlaví.  

Výskumne zistené fakty prirodzene môžu mať rôzne interpretácie a môžu rovnako tak 

existovať v dôsledku odlišných kultúrnych štandardov pre mužov a ženy a pre vypovedanie 

o sexualite v dotazníkoch. Vo výskume sexuálnych postojov, je známym pojmom tzv. dvojitý 

štandard (angl.: double standard), ktorý určuje odlišné sociálne normy pre posudzovanie 

mužskej a ženskej sexuality. Tento štandard určuje, že ženské sexuálne správanie by malo byť 

konzervatívnejšie ako mužské (Kelly, Bazzini, 2001) a zatiaľ čo pre mužov sexuálne 

správanie prináša uznanie a rešpekt, u žien rovnaké sexuálne správanie prináša pohŕdanie 

a hanbu (Marks, Fraley, 2006). Rozdielny štandard sa pritom dotýka skôr mimopartnerského 

sexuálneho života, než aktuálneho fungovania v rámci záväzku s jedným partnerom. Väčšina 

výskumov sexuality sa nevyhne danému riziku, že odpovede žien budú podhodnotené. Určitú 

tendenciu kontrujúcu dvojitému štandardu, ukazuje zvyšujúci sa počet žien vypovedajúcich 

o sexuálnych aktivitách ako masturbácia, orálny sex a o vyšších počtoch sexuálnych 

partnerov. Meta-analytické štúdie (Petersen, Hyde, 2010) ukazujú, že v rozšírení dvojitého 

štandardu sú len minimálne rozdiely medzi pohlaviami, a teda že počet mužov a žien 

prikláňajúcich sa k názoru, že mužská a ženská sexualita by mali byť rozdielne posudzované, 

nie je výrazne odlišný (d=0,10). Multikulturálne výskumy sa však prikláňajú k názoru, že 

miera sexuálneho pudu u mužov je vyššia skôr v dôsledku biologických, než sociálnych 

faktorov. „Kultúrne vplyvy sa snažili priškrtiť niektoré aspekty ženskej sexuality, avšak boli 

nájdené rozdiely v sexuálnom pude aj v sexuálnych sférach (ako manželský sex), kde kultúra 

podporovala a posilňovala ženskú sexuálnu túžbu“ (Baumeister, Catanese, Vohs, 2001, s. 

269).  

Môžeme teda povedať, že u mužov sa konzistentne vyskytujú výpovede o vyššej miere 

sexuálnej aktivity a sexuálnej túžby, ktoré poukazujú v porovnaní so ženami na vyššiu mieru 

sexuálneho pudu. Dvojitý štandard, má pravdepodobne svoje miesto v reštrikcii výpovedí 

žien o vlastnej sexualite, avšak je nepravdepodobné, že by bol sám o sebe zodpovedný sa tak 

konzistentne preukázané rozdiely. 
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III TEORETICKÉ PERSPEKTÍVY - GENDER A SEXUALITA 

V nasledujúcej kapitole sa zameriame na popis teoretických prístupov relevantných 

k teoretizovaniu našich dvoch základných tematických okruhov, genderu a sexuality. Úzkosť 

prepojenia uvedených okruhov ukazuje aj fakt, že väčšina teoretických východísk je rovnaká 

ako pre teoretické vysvetlenia vzniku gender dichotómie v spoločnosti, teda sociálne 

a kultúrne udržiavaných obrazov jednotlivých pohlaví a jej integrácie jednotlivcom do 

vlastnej gender identity, tak aj pre teoretizovanie vzniku a fungovania výskumne popísaných 

charakteristík sexuality, resp. ich podobností, či rozdielností  medzi mužmi a ženami. 

V zásade boli všetky nami uvedené teórie, zo svojimi špecifickými interpretačnými 

teoretickými pohľadmi aplikované ako na gender tematiku, tak aj na oblasť sexuality. Ich 

základné východiská môžeme zaradiť pod dva hlavné myšlienkové prúdy, esencionalizmus, 

ktorý zosobňuje myšlienku, že špecifické fenomény sú prirodzené, nevyhnutné, univerzálne 

a biologicky determinované a sociálny štrukturalizmus, podľa ktorého je realita sociálne 

konštruovaná a s ňou aj konkrétne formy fenoménov, či už na úrovni indivídua, alebo 

skupiny. Chápanie uvedenej duality môžeme rozšíriť aj v zmysle klasického sporu nature 

verzus nurture. 

 

3.1 ESENCIONALIZMUS 

Tradičný esencionalizmus sa odvíja od konceptu zakladajúceho sa na platónovej filozofii 

(Platón – klasický grécky filozof, 428-348 pred Kr.), pre ktorého boli fenomény prírodného 

sveta jednoducho reflexiou konečného počtu pevných a nemenných foriem. Tomistickí 

filozofi (odvodené od filozofie Tomáša Akvinského, 1224-1274), zaviedli pre tieto formy 

názov esencie a pridali im dve základné charakteristiky – konštantnosť a diskontinuitu. To 

znamená, že esencie sa nemenia a sú kategoricky odlišné jedna od druhej. To sú stále živé 

predpoklady, ktoré sa aplikujú aj na naše súčasné porozumenie mnohým javom a ktoré stoja 

na pozadí viacerých teoretických smerov, rozvíjajúcich vlastné systémy poznania. Konkrétne, 

v okruhu vied o človeku sa často odkazuje na esencionalistické stanoviská v prenesenom 

význame , pričom sú už používané referencie, ktoré vyplývajú z ich základných premís pri 

aplikácii na interpretáciu správania človeka a hľadanie podstaty jeho determinantov, či 

podstaty rozdielov medzi mužmi a ženami.  
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DeLamater a Hydeová (1998) uvádzajú, že esencionalizmus vo svojej dnešnej podobe 

odkazuje na presvedčenie, že špecifické fenomény sú prirodzené, nevyhnutné, univerzálne 

a biologicky determinované. Autori odkazujú na túto formu esencionalizmu ako na moderný 

esencionalizmus a v súlade s touto definíciou, budeme pracovať s pojmom esencionalizmus aj 

v našej práci. Pod tento prístup radíme smery využívajúce evolučné prístupy k interpretácii 

správania ako sociobiológia, evolučná psychológia so svojou teóriou sexuálnych stratégií, 

teórie zdôrazňujúce biologické determinanty. Uvedené prístupy si detailnejšie popíšeme 

v nasledujúcej časti, pričom sa zameriame na ich konkrétne teoretické formy v pre nás 

relevantných témach gender a sexuality. 

 

3.1.1 Evolučné perspektívy 

Evolučné pohľady na človeka a jeho prejavy v sebe v zásade zahŕňajú dva hlavné prúdy: 

sociobiológiu a evolučnú psychológiu, v rámci ktorej sa budeme venovať hlavne aplikácii jej 

premís na sexualitu v teórii sexuálnych stratégií. Napriek miernym rozdielom, alebo skôr 

odlišnostiam v akcentovaných témach obe uvedené zdieľajú spoločné východisko a tým je 

interpretovanie javov na základe ich výhodnosti, alebo nevýhodnosti v procese evolúcie.  

Sociobiológia je teóriou, aplikujúcou evolučnú biológiu pre porozumenie sociálneho 

správania zvierat vrátane ľudí. Všetky jej kľúčové tvrdenia vychádzajú zo základného 

interpretačného predpokladu a tým je významnosť reprodukcie, teda prenesenia svojich 

génov, pre pochopenie rozdielností v behaviorálnych prejavoch indivíduí. Explicitnejšie 

povedané, každý organizmus je biologicky motivovaný k preneseniu a replikovaniu 

maximálneho počtu svojich génov, teda reprodukčne k vytvoreniu čo najväčšieho počtu 

najschopnejších a najzdravších potomkov pre tento účel. Rozdiely v správaní následne chápe 

v zásade pomocou dvoch mechanizmov vychádzajúcich z Darvinistickej teórie: mechanizmus 

prirodzenej selekcie a sexuálnej selekcie.  

Prirodzená selekcia je proces, podľa ktorého zvieratá lepšie adaptované vo svojom prostredí, 

majú vyššiu šancu na prežitie a teda adaptívne gény sa posúvajú na ďalšie generácie. 

Sexuálna selekcia je proces zameraný na intradruhovú kompetíciu, založený na ďalších dvoch 

mechanizmoch: „Po prvé súperení medzi členmi jedného pohlavia (väčšinou samcami) 

o prístup k páreniu sa s členmi druhého pohlavia. A po druhé preferenčnou voľbou jedného 

pohlavia (väčšinou samičiek) pre konkrétnych členov druhého pohlavia“ (Hyde, DeLamater, 

2008). Spoločným faktorom interpretujúcim súčasné správanie indivíduí je teda vyššie 
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uvedenými mechanizmami určený fakt, že perzistujúce správania v populáciách sú tie, ktoré 

boli evolučne „vytriedené a ponechané“, nakoľko viedli k úspešnej reprodukcii. Súčasný, 

rokmi overený jednotlivec, samec, alebo samička bude teda vykazovať také behaviorálne 

prejavy, ktoré „viedli“ jeho genetický materiál a materiál jeho predkov, aby obstál 

v kompetícii voči svojmu prostrediu a druhom rovnakého pohlavia. Aplikáciu týchto tvrdení 

v gender teórii a teórii sexuality si následne ukážeme. 

Sociobiológia v prvom rade poukazuje na genetické, teda biologické determinanty správania 

jednotlivcov a príslušníkov rovnakého pohlavia, čo prirodzene odporuje teóriám 

interpretujúcim ich na sociálne konštruktivistickom základe. Maccoby (2000, s. 403) 

interpretujúca gender rozdiely rannom detstve poukazuje významné fakty sociobiologickej 

teórie: „Skutočnosť, že mladé opice a ľudoopy sa rozdeľujú do ihrísk rovnakého pohlavia 

a vykazujú niektoré z pohlavne špecifických typov hry ako tých, ktoré boli videné u ľudských 

detí, silne implikuje, že skutočne existuje evolučná základňa pre tieto správania, rovnako ako 

to robí fakt, že v týchto vzorcoch sa zdá byť pretrvávajúca uniformita skrz ľudské kultúry“. 

Teória teda naznačuje, že rozvoj pohlavne špecifických vzorcov správania a teda aj gender 

identity má svoje korene v biologických, evolučne determinovaných premenných. 

Teoretizovanie sexuálnej selekcie s cieľom dokázať evolučné základy ľudského správania 

hľadá také behaviorálne prejavy jednotlivcov, ktoré by poukazovali na kompetitívne prvky 

v rámci pohlaví. Alebo prvky poukazujúce na mechanizmy zhodnocovania partnera 

z hľadiska jeho schopnosti adekvátne preniesť gény, ktoré by stáli na pozadí bežných 

prejavov človeka ako aj rozdielov medzi mužmi a ženami. Konkrétne táto teória predpokladá, 

že muži by mali navzájom súperiť spôsobmi, ktoré zahŕňajú ukazovanie zdrojov, atraktívnych 

pre ženy, a mali by sa v týchto činnostiach angažovať viac ako ženy, ako napríklad dávaním 

darov potencionálnym partnerom, výstredné ukazovanie áut, drahej techniky a pod, alebo 

prezentovaním osobnostných charakteristík, ktoré by pravdepodobne viedli k získaniu zdrojov 

ako napr. ambície. Výskumy ukazujú, že muži sa v týchto správaniach angažujú signifikantne 

viac ako ženy a že ženy rovnako ako muži veria, že tieto techniky sú efektívne (Buss, 1988 in 

Hyde, DeLamater, 2008). V teórii gender sú teda tieto fakty chápané nasledovne: 

“Chlapčenská súťaživosť a tendencia k dominancii sú videné ako príprava pre dospelú 

mužskú súťaž voči svojim druhom, kým dievčenská vyššia sociálna citlivosť a kooperatívnosť  

s ostatnými dievčatami ako príprava pre participáciu v príbuzenských sociálnych skupinách 

žien, v ktorých sa odohráva väčšina starostlivosti o potomkov“ (Maccoby, 2000, s. 403). 
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Uvedené silne poukazuje na evolučné základy správania indivíduí, pričom sa jedná 

o biologické premenné, nakoľko sú tieto behaviorálne zložky prenášané medzi jednotlivcami 

na genetickom základe a táto informácia je predávaná z generácie na generáciu biologicky 

a nie kultúrne. Uvedená teória má silné dopady na naše chápanie genderu a spôsobov akým 

funguje a je tvorený.  

Ďalšou významnou oblasťou aplikácie evolučných teórií je evolučná psychológia, založená na 

predpoklade, že ak sa správanie vyvinulo ako reakcia na selektívne evolučné tlaky, je možné 

argumentovať, že kognitívne, alebo emocionálne štruktúry sa vyvinuli rovnakým spôsobom 

(Hyde, Delamater, 2008). V rámci tejto disciplíny, ktorej autori sú považovaní aj za druhú 

generáciu sociobiológov (Hyde, Oliver, 2000), je najvýraznejšou v gender a sexuálnej 

tematike teória sexuálnych stratégií (Buss, Schmitt, 1993, Buss, 1998).  

Podľa tejto teórie sa muži a ženy stretávajú s rozličnými problémami v krátkodobých či 

nezáväzných vzťahoch, v dlhodobých vzťahoch a celkových reprodukčných mechanizmoch. 

Tieto rozdiely následne vedú k rozličným spôsobom, alebo správaniam vyformovaným za 

účelom adaptívne vyriešiť tieto problémy. Nakoľko ženy sú schopné porodiť a poskytnúť 

starostlivosť len limitovanému počtu detí, zabezpečenie prežitia potomkov je ich 

najefektívnejšou cestou ako presadiť svoje gény. Budú teda kvôli svojmu zameraniu na 

prežitie každého jednotlivého potomka vyhľadávať partnera, poskytujúceho zdroje pre ich 

rodinu, ktoré toto prežitie zabezpečia, alebo podporia. Na druhej strane muži, ktorí vo svojej 

reprodukčnej kapacite nie sú limitovaní počtom detí, si v minulosti priali mnoho 

krátkodobých partnerov, dúfajúc že tieto vyššie množstvá zabezpečia vyššiu pravdepodobnosť 

prežitia ich génov.  

Napriek tomu, že väčšina súčasných mužov si nepraje mnoho potomkov s vysokým počtom 

krátkodobých partnerov, teória sexuálnych stratégií argumentuje, že ich evolučne podmienené 

nastavenie sa dnes prejavuje v túžbe po viacerých partneroch, častom pohlavnom styku, 

vyššom stupni sexuálnej túžby a ďalších premenných, ktoré konštruujú medzipohlavné 

rozdiely v sexualite. Buss (1998, s. 19) uvádza nasledovné oblasti v ktorých sa uplatňujú 

teorémy sexuálnych stratégií ako medzipohlavných rozdielov majúcich svoj základ 

v odlišných adaptívnych evolučných riešeniach jednotlivých pohlaví: „rozdiely v sexuálnej 

pestrosti, preferované kvality v krátkodobých a dlhodobých vzťahoch, kontextuálne premeny 

vo výbere partnerov, povaha sexuálnej žiarlivosti, taktiky získania a udržania partnera 

a príčiny sexuálnych konfliktov u mužov a žien“. Tieto oblasti a z nich vychádzajúce závery 

vo forme konkrétnych predpokladov umožňujúcich výskumné overenie popisuje J. S. Hyde 
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(Petersen, Hyde, 2010, s. 22): „Konkrétne táto teória predpokladá, že muži sa budú skôr 

angažovať v náhodných sexuálnych stykoch, mať mnoho sexuálnych partnerov a angažovať 

sa viac v mimovzťahových sexuálnych aktivitách. V pojmoch sexuálnych postojov, evolučná 

psychológia predikuje, že muži budú viac ako ženy akceptovať postoje vyžadujúce nízky 

sexuálny záväzok, ako postoje voči predmanželskému sexu, mimomanželskému sexu, 

náhodnému sexu a všeobecnej sexuálnej prístupnosti“. 

 

3.1.2 Biologické perspektívy  

Aplikovanie biologických faktorov v snahe o nájdenie kľúčov k determinantom 

behaviorálnych rozdielov medzi pohlaviami sa v zásade odvoláva na dve základné kategórie 

odlišností: anatómiu a hormóny.  

V sexualite ide hlavne o zdôrazňovanie anatomických rozdielností vonkajších pohlavných 

orgánov medzi mužmi a ženami. Mužská sexuálna anatómia je vonkajšia a viditeľná a má 

zjavnú ľahko pozorovateľnú reakciu na vzrušenie: erekciu. Pokiaľ je muž nahý, dokáže bez 

problémov sledovať svoje pohlavné orgány a ich premeny v závislosti od vzrušenia. Ženské 

sexuálne orgány sú naopak skryté, neposkytujú teda možnosť vizuálne pozorovať mieru 

vzrušenia. „Pre muža je jednoduchšie spozorovať erekciu penisu ako pre ženu vaginálnu 

lubrikáciu a malé zväčšenie vo veľkosti klitorisu... Väčšia veľkosť penisu a vyššia nápadnosť 

v porovnaní s klitorisom, pomáha mužom naučiť sa, že genitálie môžu byť zdrojom slasti, 

a chlapci sa začínajú zaujímať o sex skôr“ (Baldwin, Baldwin, 1997). Ako výsledok, podľa 

týchto biologických teórií, si ženy môžu byť menej vedomé vlastného vzrušenia.  To môže 

následne viesť k menšej pravdepodobnosti výskytu masturbácie, rozvinutia plného 

sexuálneho potenciálu a nižšej sexuálnej túžbe. 

Teoretizovanie anatomických rozdielov a ich vplyvov na obrazy muža a ženy v spoločnosti 

má samozrejme takisto svoje rozšírené vedecké zázemie. Tieto teórie však odvodzujú rozdiely 

medzi mužmi a ženami od sociálnych a kultúrnych faktorov, ktoré vyvstávajú na ich základe, 

nie ako produkt rozdielností v anatomickej stavbe tela a z nej plynúcich individuálnych 

premenných a biologických odlišností, ale skrz rozdiely, ktoré síce sú tvorené anatomickými 

odlišnosťami a z nich vyplývajúcimi implikáciami, ale ich perzistencia závisí v prvom rade od 

konštitúcie spoločnosti a prenášania kultúrnych a sociálnych vzorcov, nie od existencie 

rozdielov ako takých. Takouto teóriou je napríklad sociálne štrukturálna teória, ktorá ale práve 
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kvôli uvedenému faktu spadá pod teórie sociálneho štrukturalizmu a je uvádzame ju nižšie 

v podkapitole 3.2.3. 

Vplyv hormónov na sexualitu jednotlivca sa rovnako ako iné premenné v esencionalistických 

teóriách čiastočne zakladá na výskumoch zvierat. V týchto výskumoch bolo zistené, že 

kastrovaní samci majú nižší sexuálny pud v dôsledku zníženia testosterónu v krvi. U ľudí 

výskumy ukazujú, že ženy majú vo všeobecnosti nižšie hodnoty testosterónu v tkanivách a až 

desaťnásobne nižšie hodnoty testosterónu v krvi, čo môže spôsobovať nižší výskyt 

sexuálneho správania ako masturbácia, či nižšiu sexuálnu túžbu (Delamater, Hyde, 2010). 

V princípe sa ale s týmito teóriami spájajú niektoré koncepčné problémy, hlavne fakt, že 

bunky hypotalamu, alebo genitálií žien môžu byť citlivejšie na testosterón, čo relativizuje 

vyššie načrtnutú kauzálnu súvislosť. 

Hormonálne vplyvy boli samozrejme skúmané aj ako príčiny rozdielneho správania mužov 

a žien a teda ako potencionálne determinanty gender rozdielov v spoločnosti. Tieto rozdiely 

by v tomto prípade boli založené na prirodzených biologických odlišnostiach v hormonálnom 

systéme mužov a žien a ich následných prirodzených rozdielnych prejavoch. Základnými 

hormónmi, ktoré ovplyvňujú rolové správanie sú testosterón, oxytocín a v určitej miere aj 

kortizol. Tieto hormóny sú chemickými transmitermi v mozgu, ktoré vyzdvihujú určité 

sociálne správania. „V súvislosti s kultúrne maskulínnymi rolami, sú vyššie hladiny 

testosterónu asociované s dominanciou, alebo správaniami, ktoré získavajú alebo udržiavajú 

status.  U ľudí takéto správanie často zahŕňa súťaž, podstupovanie rizík a agresiu, ktorá môže 

ublížiť, alebo zraniť iných. Naopak, v súvislosti s kultúrne ženskou rolou, vyššie hladiny 

oxytocínu (spolu s redukovaným kortizolom a testosterónom) sú asociované so správaniami 

produkujúcimi rodičovské vzťahy, starostlivosť a sú asociované s intimitou“ (Eagly, Wood, 

2010, s. 637). Uvedení autori ďalej uvádzajú, že účinky hormónov nie sú absolútne 

deterministické a ich funkcia, či aktivizácia je závislá od špecifických kontextov. Je teda 

závislá aj od špecifických kontextov, v ktorých sa vyskytujú jednotlivé pohlavia. Vyššie 

hodnoty niektorých hormónov však zjavne súvisia s niektorými konkrétnymi behaviorálnymi 

prejavmi, ktoré sa dajú priradiť ku kultúrne definovanej maskulinite a feminite. Vedci však 

stále musia ukázať rozsah rozdielneho fungovania týchto hormónov u mužov a žien.  
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3.2 SOCIÁLNY KONŠTRUKTIVIZMUS 

Termín sociálny konštruktivizmus je široko rozšírený vo vedách o človeku a často krát voľne 

odkazuje na špecifickú teoretickú paradigmu, ktorá tvrdí že realita je sociálne konštruovaná 

a s ňou aj konkrétne formy fenoménov, či už na úrovni indivídua, alebo skupiny. Tento smer 

má svoje základy vo filozofii A. Schutza (1899-1959), v sociálnych vedách v práci G. Meada 

(1863-1931) a ďalších. DeLamater a Hydeová (1998) vo svojej revízii oboch princípov 

z hľadiska sexuality odkazujú na konzistentný prehľad paradigmy sociálneho konštruktivizmu 

(Berger, Luckmann, 1966) a súhrne definujú jeho 5 základných premís:  

1. Naša skúsenosť vo svete je usporiadaná. Nevnímame svet ako chaotický zhluk svetiel, 

pachov, zvukov a dotykov. Vnímame ho ako zložený z oddelených udalostí a konkrétnych 

osôb zahrnutých v rozdielnych akciách majúcich konkrétnu postupnosť. 

2. Jazyk poskytuje základ, ktorým dávame svetu zmysel. Jazyk nám poskytuje kategórie, 

alebo typológie, ktoré používame k zatriedeniu udalostí a osôb a k ich usporiadaniu. Jazyk 

poskytuje spôsoby, ktorými rozumieme novej skúsenosti. 

3. Realita každodenného života je zdieľaná. Ostatní ľudia vnímajú realitu viac menej 

rovnakým spôsobom, ako pozostávajúcu z podobných udalostí, osôb, akcií a postupností. 

Jazyk nám poskytuje možnosť zdieľať skúsenosť a sprístupniť ju druhým, realita je teda 

produkt sociálnej interakcie. 

4. Zdieľané typológie reality sa stávajú inštitucionalizovanými. Zdieľané typológie ľudí 

a udalostí vedú k tvorbe zvykov. „Zatiaľ čo v teórii môžu byť stovky spôsobov ako postaviť 

kanoe zo zápalkových škatuliek, habituácia ich zužuje na jednu“ (Berger, Luckmann, 1966, s. 

53). Habituácia robí správanie ostatných predpovedateľné, podporujúc spoločnú aktivitu. Ak 

sa raz stane typológia, alebo činnosť habituovanou, ostatní ju začínajú očakávať 

a mechanizmy sociálnej kontroly sú rozvinuté na jej udržanie. 

5. Poznanie môže byť inštitucionalizované na úrovni spoločností, alebo podskupín. Čiastkové 

univerzum významov je sociálne segregovaným skladom poznania, ktorý je „nesený“ 

špecifickou skupinou. Medzi rôznymi takýmito skupinami môže nastávať konflikt.  

V našej práci pod pojmom sociálny konštruktivizmus budeme odkazovať na rôznymi teóriami 

zdieľaný predpoklad chápajúci pre nás relevantné javy - gender a sexualitu, ako založené na 

realite, ktorá je sociálne konštruovaná vo väčšej, alebo menšej miere a teda v tejto miere je 

definovaná širokým rámcom premenných, ktoré sa rozvinuli historickou interakciou indivíduí 
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a inštitucionalizáciou tejto interakcie, ako procesu založeného na vyššie uvedených bodoch. 

Medzi teórie interpretujúce gender a sexualitu stavajúce vo svojich pôvodných či 

aplikovaných formách na sociálnom konštruktivizme (či už to explicitne definujú, alebo nie) 

radíme teórie učenia, aplikujúce mechanizmus operatívneho a kognitívne-sociálneho učenia, 

teóriu gender schémy, sociálne štrukturálnu teóriu a hypotézu pohlavných podobností. 

 

3.2.1 Teórie učenia 

Jeden z prístupov k vysvetľovaniu správania indivíduí nám ponúkajú teórie učenia. Ide 

o teórie, pokúšajúce sa vysvetliť široké spektrum javov organizmov, medzi inými aj vznik 

a fungovanie sociálne konštruovaných foriem maskulinity a feminity, ich perzistenciu či 

inkorporáciu do gender identít jednotlivcov, ako aj podobnosti či odlišnosti v sexualite. Tieto 

prístupy v zásade tvoria súčasne pôsobiace mechanizmy učenia, ktoré boli postupne 

teoretizované a rozvíjané rôznymi teoretikmi a tvoria samostatné odborné školy. Sú to: 

operatívne podmieňovanie a kognitívne-sociálne učenie s procesmi imitácie a observačného 

učenia. Ich základným interpretačným predpokladom je, že všetko správanie organizmov je 

v zásade naučené a vysvetliteľné v terminológii procesov učenia. 

 Operatívne podmieňovanie je založené na predpoklade, že pokiaľ jednotlivec vykoná určité 

správanie, za týmto správaním môže nasledovať buď odmena, alebo trest. Pokiaľ nasleduje 

odmena, je pravdepodobnejšie, že jednotlivec bude svoje správanie opakovať v budúcnosti, a 

následne sa môže stať veľmi častým, pokiaľ by nasledoval naopak trest, zvlášť opakovaný, je 

pravdepodobné, že by sa toto správanie stalo veľmi zriedkavým, alebo by úplne vymizlo. 

V gender teórii bolo týmto spôsobom často poukazované na formovanie gender identity 

u jednotlivcov v procese socializácie, kde rodičia, vychovávatelia, atď. selektívne odmeňovali 

a trestali správania ich detí na základe ich adekvátnosti pre jednotlivé pohlavia. Chlapci 

a dievčatá si následne rozvinuli rozdielne behaviorálne vzory, ak boli dievčatá posilňované pri 

„feminínnom“ správaní a pri správaní „maskulínnom“ sa objavili negatívne dôsledky, rovnako 

chlapci posilňovaním opačných prejavov boli približovaní „maskulínnemu“  vzoru v danej 

spoločnosti. O pôsobení očakávania týchto reakcií okolia zo strany indivídua, vo forme 

anticipácie konsekvencií vlastného správania, môžeme hovoriť ako o socializačnom tlaku. 

Za dostatočne preukázané rozdielne formy prístupu k dievčatám a chlapcom môžeme 

považovať napr.  nakupovanie rozdielnych hračiek , poskytovanie rozličných spôsobov 
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hovorenia o mužoch a ženách v každom svetovom jazyku, označovanie detí pohlavne 

typizovanými menami, odlišné oblečenie a dekorácia izieb a pod. „Napriek tomu sa ukázalo 

byť prekvapivo náročné dokumentovať rozdielne rodičovské zaobchádzanie s chlapcami 

a dievčatami...Pokiaľ ide o tradičné dimenzie rodičovskej starostlivosti (ako napr. 

povoľovanie, zakazovanie, sledovanie, citlivosť, vrelosť) bolo nájdených málo rozdielov„ 

(Maccoby, 2000, s. 398).   

V rámci operatívneho podmieňovania sú niektoré odmeny považované za primárne odmeny, 

nakoľko je v nich niečo prirodzene odmeňujúce spojené s podstatou veci, respektíve 

s podstatou prirodzenosti reakcie človeka na nich. Za takéto odmeny sa považuje napríklad 

jedlo, ale aj sex. Sexuálne správanie teda hrá v teórii dvojakú rolu, je odmenou samo o sebe 

a zároveň správaním, po ktorom môže nasledovať trest, alebo odmena.  

Na základoch operatívneho podmieňovania stavia v teoretizovaní medzipohlavných 

rozdielností a podobností sexuálneho správania zatiaľ najširšie využívaný prístup spomedzi 

teórií učenia a tým je sociálne učenie.  

Začiatkom 60-tych rokov pridali teoretici sociálneho učenia (Bandura, Walters, 1963; 

Bandura, 1977) učenie imitáciou (modelovanie) a observačné učenie, teda procesy v ktorých 

učenie nastáva pozorovaním správania druhých, analyzovaním tohto správania a jeho 

modelovaním. Uvedené platí ako v prípade rozvoja gender identity, tak v prípade sexuality. 

Faktom ostáva, že priame pozorovania sexuálneho správania sú vzácne, sexuálne správanie 

a postoje sú však diskutované na verejnosti, v médiách a internete, čo poskytuje dostatok 

príležitostí pre zber informácií.  

Mieru rozdielov v sexualite medzi jednotlivými pohlaviami odvodzujú teórie sociálneho 

učenia od miery rozdielnosti ich zobrazenia v médiách. Skutočnosť, že sexuálne scény 

v televízii a zobrazovanie žien v sexuálnych kontextoch sa mimoriadne zvyšuje (Petersen, 

Hyde, 2010) predikuje, že ženy budú viac imitovať toto sexuálne správanie a teda zníži sa 

medzipohlavný rozdiel pre charakteristiky indikujúce sexuálnu prístupnosť ako vysoký počet 

sexuálnych partnerov, pozitívne postoje k náhodnému sexu a pod. Tieto charakteristiky 

predtým spadali do fenoménu tzv. dvojakých noriem (anglicky: double standard) ktorý 

poukazuje na rozdielne posudzovanie sexuality muža a ženy. „V termínoch sociálneho učenia 

dvojitý štandard znamená, že ženy sú trestané za aktivity ako disponovanie vysokým počtom 

sexuálnych partnerov, alebo angažovanie sa v náhodnom sexe, kým u mužov je menšia 

pravdepodobnosť, že budú potrestaní, alebo rovnako môžu získať odmenu (skrz obdiv, alebo 
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zvýšený sociálny status)“ (Hyde, Oliver, 2000, s. 61 ).  Perzistencia dvojitého štandardu teda 

implikuje perzistenciu pohlavných rozdielov v uvedených charakteristikách, následne 

ale vyšší stupeň zobrazenia ženskej sexuality v médiách prispieva k postupnému narúšaniu 

dvojitého štandardu a ponúka modely, ktoré pristupujú k ženskej sexualite v otvorenejších 

a permisívnejších kontextoch, čo naopak prispieva k zníženiu rozdielov medzi pohlaviami. 

Teória sociálneho učenia sa v oblasti gender identity zameriava na jej vývin procesmi imitácie 

a observačného učenia sledovaním modelov. „Takýmto spôsobom sa deti učia ako na gender-

vhodné a gender-nevhodné správanie reagujú ostatní ľudia. Popri učení sa o konsekvenciách 

takéhoto správania sa takisto pozorovaním učia, aké správania sú charakteristické pre ktoré 

pohlavie“ (Maccoby, 2000, s. 400). Tento mechanizmus samozrejme funguje nielen 

v rodinnom kruhu, ale aj v škole, susedstve, filmoch či v príbehovom zobrazení. „Vo väčšine 

západných spoločností, organizovaných okolo gender, nie je nedostatok modelov ukazujúcich 

tradičné gender postoje...Vo väčšine spoločností spôsobila vysoká sociálna diferenciácia 

pohlaví, že gender rozdiely sú prehľadne pozorovateľné. Aj keď okamžité modely, ktorým sú 

pozorovatelia vystavení, môžu preukázať značný vplyv, televízne modelovanie významne 

rozšírilo rozsah modelov prístupných deťom a dospelým„ (Bandura, Bussey, 1999).  

 

3.2.2 Koncept androgýnie, pohlavná typizácia a teória gender schémy Sandry Bemovej 

V sedemdesiatych rokoch nastal zásadný obrat v chápaní maskulinity a feminity, ktorý zmenil 

náš pohľad nie len na oblasť súvisiacu s gender, ale aj na človeka ako takého. Išlo o ideu, že 

zdravý muž a  žena môžu disponovať rovnakými vlastnosťami, ktoré boli predtým vnímané 

ako jednoznačne pozitívne len u „správneho“ pohlavia (napr. muž – silný, žena – jemná), 

pričom disponovanie charakteristikami typickými pre opačné pohlavie sa vo všeobecnosti 

chápalo ako patologický jav (Fernandéz, 2007; Constantinople, 2005 – REPRINT, 1973).   

Pojem androgýnia (andro = muž, gyn = žena), zavedený S. Bemovou, sa objavil ako „rámec 

pre interpretovanie podobností a rozdielov u jednotlivcov vzhľadom na stupeň ich popisu 

samých seba v pojmoch charakteristík tradične asociovaných s mužmi (maskulinita) a ženami 

(feminita)“ (Hoffman, Borders, 2001, s. 39). Uvedená koncepcia sa primárne rozvíjala od 

vzniku metodiky S. Bemovej, s názvom Bem Sex Role Inventory (1974)  - BSRI (Inventár 

pohlavných rolí), ktorá definovala androgýniu na základe vysokého maskulínneho aj 

feminínneho skóre u jednotlivca. Maskulínne a feminínne skóre boli kalkulované z 

respondentovho posudzovania samého seba podľa adjektív, ktoré boli v Bemovej 
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predvýskume študentmi označené ako sociálne žiaduce pre jedno z pohlaví v americkej 

spoločnosti. Koncepcia androgýnie vzbudila veľký záujem, pričom bola testovaná hlavne jej 

potencionálna spojitosť s duševným zdravím (viď napr. : Matud, Aguilera, 2009), ale aj 

množstvom ďalších psychických charakteristík. Celkovej analýze, spôsobu vzniku 

a možnostiam použitia inventára BSRI v súčasnosti sa budeme podrobne venovať v rámci 

nášho predvýskumu v kapitole 4.2.  

Kľúčovým pojmom, od ktorého sa odvíjajú výpovede S. Bemovej o maskulinite, feminite, či 

androgynite indivídua je pohlavná typizácia - proces v ktorom spoločnosť premieňa muža a 

ženu na maskulínnych a feminínnych (Bem, 1981).     Je to miera v ktorej môžeme vyjadriť 

tendenciu jednotlivca popísať sa v zhode s pohlavne definovanými štandardmi a prejavovať sa  

podľa toho. Pričom „vysoko pohlavne typizovaný jedinec je motivovaný k udržaniu svojho 

správania v súlade s internalizovanými štandardmi pohlavných rolí, cieľ, ktorý podľa 

všetkého dosiahne, potlačením akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo byť považované za 

neželané, alebo nevhodné pre jeho pohlavie“ (Bem, 1974, s. 155). Tento fenomén Bemová 

(1981) odvodzuje od schematického spracovania informácii založenom na genderi (orig.: 

gender-based schematic processing) a (tamtiež) uvádza, že rozsah pohlavnej typizácie 

indivídua závisí od konkrétnej miery, v ktorej jeho osobná socializácia zdôraznila funkčný 

význam pohlavnej dichotómie. 

Schéma (podľa Bem, 1981) je kognitívna štruktúra, sieť asociácií, ktoré organizujú a riadia 

vnímanie indivídua. Táto štruktúra funguje ako anticipujúce usporiadanie pre pohotovosť 

vyhľadávať a asimilovať prichádzajúce informácie v pojmoch, ktoré sú pre ňu relevantné. Ak 

tieto kognitívne štruktúry obsahujú pohlavne špecifický materiál nazývame ich gender 

schémy. Teóriu gender schémy (1981) uviedla S. Bemová  niekoľko rokov po vydaní BSRI a 

v tradičnom článku sa pokúsila empiricky doložiť jej nasledovné tvrdenia:  

1. Pohlavne typizovaní jedinci používajú gender schematické spracovanie informácií viac ako 

jedinci, ktorí nie sú pohlavne typizovaní. 

2. Pohlavne typizovaní jedinci organizujú svoje selfkoncepty v pojmoch s pohlavím 

spojených asociácií, ktoré konštruujú gender schému. 
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Následne (tamtiež, s.156) uvádza, že naše porozumenie tomu v čom sa líšia pohlavne 

typizovaní jednotlivci od pohlavne netypizovaných sa „primárne neodvíja od miery ich 

maskulinity, alebo feminity, ale od toho, či ich selfkoncepty a správanie sú organizované na 

základe pohlavia. Mnohí pohlavne netypizovaní jednotlivci sa môžu popísať, povedzme ako 

dominantní, alebo starostliví, bez implikovania konceptov maskulinity a feminity“. Pohlavne 

typizovaní jednotlivci sú teda viac v spracovaní informácií a následne vo svojom správaní 

ovplyvnení obrazmi muža a ženy existujúcimi v spoločnosti a majú väčšiu tendenciu udržať 

svoje správanie konzistentné s týmito obrazmi, resp. rolami, normami, stereotypmi a pod., 

naopak pohlavne netypizovaní takéto tendencie, či limity nemajú. V pojmológii inventáru 

BSRI sú pohlavne typizovaní jednotlivci maskulínni muži a feminínne ženy, pohlavne 

netypizovaní sú naopak androgýnni a nediferencovaní muži aj ženy (teda tí, ktorí sa buď 

definujú s tradičnými charakteristikami oboch pohlaví, alebo ani jedného). Okrem pohlavne 

typizovaných a netypizovaných Bemová (1981) hovorí taktiež o opačne pohlavne  

typizovaných (orig.: cross sex-typed) jednotlivcoch, teda maskulínnych ženách a feminínnych 

mužoch. Výsledky nakoľko títo jednotlivci spracúvajú informácie v pojmoch gender schém sú 

nejasné, avšak výsledky Bemovej (tamtiež) čiastočne ukazujú domnienku, že rovnako ako 

androgýnni a nediferencovaní jednotlivci nemajú sklon ich spracovávať gender schematicky. 

Ich povaha z hľadiska pohlavnej typizácie však paradoxne zostáva napriek ich názvu naďalej 

sporná.  

Teória ďalej uvádza, že kategória pohlavia a z nej plynúce reálie svojou zásadnosťou pre život 

človeka v spoločnosti implicitne poskytujú motiváciu pre jej rozlišovanie, získavanie 

a kategorizovanie informácií o nej. „Výskumne bolo zistené, že gender schémy ovplyvňujú 

kognitívne procesy a správanie na všetkých úrovniach  a vedú k stereotypizácii, teda 

k stereotypnej percepcii, interpretácii, či k chybnému zapamätávaniu informácií o mužoch 

a ženách“ (Wyrobková, 2007b, s. 149). 
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3.2.3 Sociálne štrukturálna teória 

Podľa sociálne štrukturálnej teórie A. H. Eaglyovej a W. Woodovej sú psychologické rozdiely 

medzi pohlaviami výsledkom deľby práce a nerovnomernosti v rozdelení moci. „Zo sociálne 

štrukturálnej perspektívy, je spoločenská deľba práce medzi pohlaviami motorom sexuálne 

diferencovaného správania, pretože sumarizuje sociálne obmedzenia pod ktorými muži a ženy 

žijú svoje životy...Fyzické rozdiely medzi pohlaviami, konkrétne vyššia veľkosť a sila mužov 

a ženská schopnosť kojiť a priviesť na svet deti , sú veľmi dôležité, nakoľko interagujú so 

zdieľanými kultúrnymi presvedčeniami, sociálnymi organizáciami a požiadavkami ekonómie 

a tak ovplyvňujú pridelenie rolí, ktoré konštituujú pohlavnú divíziu práce v spoločnosti 

a produkujú psychologické medzipohlavné rozdiely“ (Eagly, Wood, 1999, s. 408). Táto 

diferenciácia majúca svoje korene v spoločenskej deľbe práce pretrváva skrz pozorovanie 

jednotlivých pohlaví v rodovo špecifických úlohách a vytváranie presvedčení o úlohe mužov 

a žien ich charakteristikách, ktoré sú potom často skrz mechanizmus základnej atribučnej 

chyby považované za prislúchajúce, či prirodzene patriace jednému z pohlaví. Základná 

atribučná chyba je proces v ktorom jednotlivec pri pozorovaní prejavov druhého človeka 

automaticky usudzuje, že sú vyvolané jeho povahovými črtami namiesto pôsobenia 

situačných faktorov. Načrtnuté fungovanie gender mechanizmov komentuje nasledovne: 

„Presvedčenia o gender roliach, alebo stereotypoch zdieľané v rámci spoločnosti, nie sú 

náhodné, či arbitrárne. Naopak, sú pevne zakorenené v spoločenskej deľbe práce, kde ľudia 

pozorujú mužov a ženy angažujúcich sa v rozdielnych typoch aktivít. Z týchto pozorovaní si 

ľudia rozvíjajú presvedčenia o atribútoch mužov a žien, špeciálne o ich osobnostných črtách“ 

(Eagly, Wood, 2010, s. 633). 

V pojmoch sexuality, táto teória predpokladá, že “pohlavne nerovnomerné rozdelenie moci 

prispieva k idei, že ženy sú menej hodnotné ako muži a sú náležitými objektmi sexuálneho 

uspokojenia mužov. A teda muži, ktorí sú viac sebestační a dominantní, môžu devalvovať 

ženy ako sexuálne objekty, používajúc ich vo vzťahoch s nízkym záväzkom. Pretože ženy 

majú menej moci a zárobkového potenciálu ako muži, musia sa spoliehať na mužov ako 

svojich poskytovateľov zdrojov a vyhľadávať dlhodobé vzťahy so záväzkom, s mocným 

mužom pre získanie zdrojov. Sociálne štrukturálna teória teda predpokladá, že pohlavné 

rozdiely v sexualite sú výsledkom pohlavných rozdielov v moci“ (Petersen, Hyde, 2010, s. 

23). V konkrétnej forme predikcií teória tvrdí, že čím väčší je v danej kultúre, či spoločnosti 

nepomer v rozdelení moci medzi mužmi a ženami, tým väčšie sú pohlavné rozdiely 

v sexualite.  
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3.2.4 Hypotéza pohlavných podobností 

Uvedená hypotéza nie je psychologickou teóriou v pravom slova zmysle, ale predpokladom, 

založeným na výskume J. S. Hydeovej a jej kolegov (Oliver, Hyde, 1993; Petersen, Hyde, 

2010), ktorý ukazuje výrazné konvergujúce premenné v otázke rozdielnosti pohlaví. Hypotéza 

pohlavných podobností (orig.: gender similarities hypothesis) „tvrdí, že muži a ženy sú veľmi 

podobní v mnohých, ale nie všetkých psychologických premenných. Rozsiahla evidencia 

z meta-analytického výskumu pohlavných rozdielov podporuje túto hypotézu. Medzi pár 

výnimiek hodných spomenutia patria niektoré motorické správania (napr. dĺžka hodu) 

a niektoré aspekty sexuality, ktoré ukazujú väčšie pohlavné rozdiely. Agresia ukazuje 

medzipohlavné rozdiely, ktoré sú stredných veľkostí“ (Hyde, 2005, s. 590). Rovnako záverom 

práce emotívne vyzýva k zmene pohľadu na rozdiely medzi jednotlivými pohlaviami: „Je čas 

prehodnotiť nafúknuté tvrdenia o pohlavných rozdieloch. Pravdepodobne, spôsobujú škody 

v mnohých oblastiach, zahŕňajúc príležitosti žien na pracovisku, partnerské konflikty 

a komunikáciu a analýzy problémov zo sebaúctou medzi adolescentmi. A najdôležitejšie, tieto 

tvrdenia nie sú konzistentné s vedeckými dátami“ (Hyde, 2005, s. 590).  

V oblasti sexuality (Hyde, Peterson, 2010) hypotéza pohlavných podobností uvádza, že 

mnohé sexuálne správania vykazujú malé rozdiely medzi pohlaviami. Výnimkou k týmto 

správaniam sú oblasti masturbácie a nezáväzného sexu. Pričom uvedené oblasti sú taktiež 

silne teoretizovanými oblasťami v evolučných teóriách a kognitívne-sociálnych teóriách 

učenia. Hydeová (tamtiež) uvádza, že predpoklady hypotézy pohlavných podobností nie sú 

s uvedenými teóriami v rozpore, nakoľko sú to práve tieto oblasti, v ktorých sa na 

medzipohlavných odlišnostiach všetky teórie zhodnú. Ďalej sa teoreticky podpisuje pod 

premisy sociálne štrukturálnej teórie a kognitívne-sociálnej teórie učenia, že ak existujú 

medzipohlavné rozdiely, nie sú statickej, alebo univerzálnej povahy, ale skôr môžu byť 

moderované kontextuálnymi premennými ako sú sekulárne trendy a kultúrne postoje voči 

rovnoprávnosti pohlaví. 
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IV PRAKTICKÉ PERSPEKTÍVY – MERANIE MASKULINITY A 

FEMINITY 

Časť štvrtú, praktické perspektívy, sme zaradili predovšetkým s cieľom objasniť problematiku 

týkajúcu sa merania gender premenných ako maskulinita a feminita u indivíduí. Začiatkom 

popisujeme stručne históriu vývinu nástrojov merania, a ďalej sa zameriavame na detailnejší 

popis a kritiku Inventára pohlavných rolí S. Bemovej (1974). Následne uvádzame 

predvýskum, ktorý sa zaoberal možnosťami použitia uvedeného nástroja v súčasnosti, 

nakoľko je na jednej strane stále široko používaným inventárom, avšak na strane druhej 

široko kritizovaným. Pre jeho exaktné použitie v našej práci a vo výskume sexuality, ako 

nástroja merajúceho, či rozlišujúceho gender premenné, sme sa rozhodli analyzovať jeho 

kvality a slabé miesta, s cieľom určiť mieru použiteľnosti a možnosti generalizácie pomocou 

ním získaných výsledkov. 

 

4.1 NÁSTROJE K MERANIU MASKULINITY A FEMINITY 

V tejto kapitole sa pokúsime popísať nástroje skonštruované k meraniu maskulinity 

a feminity, ako aj alternatívnych konštruktov agency-communion, či inštrumentalita-

expresivita a to jednak historicky a jednak so zameraním na hlbšiu analýzu nástrojov, ktoré 

tvoria základ predvýskumu v tejto práci, menovite Inventáru pohlavných rolí S. Bemovej 

(1974) a dotazníku A. Wyrobkovej (2007). 

 

4.1.1 História škál 

Vývin inštrumentov pre meranie maskulinity a feminity môžeme datovať do druhej štvrtiny 

20.-teho storočia. Spoločným menovateľom pre tieto dotazníky bola ich jednodimenzionalita, 

pričom maskulinita a feminita boli chápané ako protikladné kategórie na rôznych koncoch 

jedného kontinua. Jednotlivec teda nemohol byť zároveň maskulínny aj feminínny. Podľa 

(Fernandéz, 2007) sa prvotné testy maskulinity vyznačovali prevládaním empirického základu 

nad akýmkoľvek teoretickým náčrtom, s ašpiráciou reprezentovať implicitnú koncepciu 

maskulinity a feminity v spoločnosti. Ich položky dokázali rozlišovať medzi mužmi a ženami, 

pričom nezáležalo na miere rozdielnosti ich obsahov a zahŕňali koncepciu funkčného 
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a dysfunkčného vývinu. „Nesprávne“ vyplnené dotazníky (ukazujúce feminínne nastavenie 

u mužov a maskulínne u žien) boli teda ukazovateľom patologického vývinu respondenta.  

Prvým takýmto dotazníkom bol Attitude Interest Analysis Survey od Termana a Milesovej 

z roku 1936 (Terman, Miles, 1936). Bol skonštruovaný zo 456 položiek, organizovaných do 

siedmych celkov (slovné asociácie, záujmy, test introverzie a pod.), ktoré boli vybrané 

vzhľadom na rozsah, v ktorom sa jednotlivé pohlavia líšili pri ich vypĺňaní. V skórovaní je 

všeobecne predpokladané bipolárne jednodimenzionálne kontinuum a k položke je priradené 

+1 za maskulínnu odpoveď a -1 za feminínnu. Medzi hlavné problémy tohto testu  patril fakt, 

„že neponúkol žiadne definície M-F, ktoré by boli zakotvené v teórii a za nepresný a surový 

proces merania v dôsledku vágnosti konceptu M-F a stavu rozvoja psychometriky“ 

(Constantinople, 2005, s.389 – REPRINT, 1973). Dotazník nenašiel široké uplatnenie, avšak 

významne formoval tvorbu za ním nasledujúcich dotazníkov M-F a podporil všeobecnú 

diskusiu o téme. 

Druhým najznámejším meracím nástrojom z tohto obdobia je unidimenzionálna M-F škála, 

ktorá vznikla v roku 1940 v rámci Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI. 

Vzhľadom na fakt, že ide svojho času o jednu z výskumne najpoužívanejších škál, je spôsob 

výberu prvkov a celkový pohľad na meranie M-F viac než prekvapivý. Cieľom tejto škály je 

(podľa Constantinople, 2005 – REPRINT, 1973) meranie tendencie k maskulínnym 

a feminínnym vzorcom záujmov za účelom identifikovať opačnú sexuálnu orientáciu 

u mužov.  Výber 60 prvkov prebiehal a) selektovaním položiek rozlišujúcich medzi mužmi 

a ženami z celkového počtu, b) vynechanie tých, ktoré nedokázali rozlišovať odpovede 13-

tich homosexuálov a 54 „normálnych“ mužov s vysokými hodnotami v Termanovej škále 

sexuálnej inverzie a c) ďalšie zhodnotenie rozlišovania medzi mužmi a ženami. Takáto 

konštrukcia škály maskulinity a feminity sa javí ako mimoriadne vágne postavená a neostáva 

len sa opýtať, prečo práve takto konštruovaný dotazník  by mal merať „niečo“ čo nazývame 

M-F, a ako vôbec súvisia maskulínne, či feminínne záujmy s homosexualitou. Môžeme 

povedať, že autori si boli vedomí minimálne obmedzenia používania inventára na 

heterosexuálnej populácii avšak ten bol napriek tomu široko používaný bez ďalších diskusií 

(Brannon, 1999 in Wyrobková,2007). Napriek štúdii (Dahlstrom and Welsh,1960 in 

Constantinople, 2005 – REPRINT, 1973) ukazujúcej (síce autormi nedeklarovanú, ale 

potencionálne použiteľnú) multidimenzionalitu v rámci 5 zahrnutých kategórií, ako ego 

senzitivita, sexuálna identifikácia altruizmus a iné, ostáva jedinou aspoň čiastočne výhodou 

MF škály jej schopnosť diskriminovať medzi mužmi a ženami.  
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Uviedli sme si dva vybrané , najznámejšie dotazníky pokúšajúce sa merať maskulinitu 

a feminitu. Ostatné dotazníky vytvorené do osemdesiatych rokov 20-teho storočia neboli 

významne invenčné. Posun nastal až v nových konceptoch a nástrojoch Bem Sex Role 

Inventory (Inventár pohlavných rolí) od S. Bemovej (1974) a Personal Attributes 

Questionnaire (Dotazník osobnostných atribútov) (Spence, Helmreich, Stapp, 1974). Prvý 

z nich, tvoriaci jadro našej práce si podrobne popíšeme v nasledujúcej podkapitole. 

 

4.1.2  Inventár pohlavných rolí (BSRI) - popis  

Koncepcia ktorú predstavila v roku 1974 S. Bemová vo svojej klasickej práci The 

Measurement of Psychological Androgyny, ponúkla úplne nový pohľad psychológie na 

maskulinitu-feminitu a na jej meranie. Nie len, že priniesla nový pohľad na ideál zdravého 

človeka, ktorého relativizácia v rámci mužsko-ženských charakteristík podporila väčšiu 

spoločenskú otvorenosť a toleranciu voči gender-nestereotypným vlastnostiam, ale aj navrhla 

spôsob ako tieto vlastnosti merať. Napriek tomu, že teoretické a metodologické aspekty 

inventáru, jeho použitie, vznik a obsah merania sú a boli široko diskutované a kritizované, 

stále ostáva spolu s PAQ (Spence, Helmreich, Stapp, 1974) najpoužívanejším nástrojom 

pokúšajúcim sa merať maskulinitu a feminitu.  

BSRI sa skladá z šesťdesiatich položiek usporiadaných náhodným spôsobom, ktoré autorka 

radí do troch dimenzií: Maskulinita, Feminita a Sociálna desirabilita. Posledná uvedená škála 

sa skladá z neutrálnych položiek, ktoré ponúkajú neutrálny kontext a slúžia k znižovaniu 

pravdepodobnosti tendenčných odpovedí respondenta založených na charakteristikách, ktoré 

by mal ako príslušník jedného či druhého pohlavia mať. Podstatnou črtou metodiky BSRI, 

ktorá výrazným spôsobom ovplyvňuje jej použitie a spôsob, akým môžeme lepšie porozumieť 

reálnemu použitiu tohto nástroja v súčasnosti, je výber uvedených 60-tich položiek. S. 

Bemová spolu so študentmi vyselektovala 200 charakteristík, ktoré mali pozitívny, 

maskulínny, alebo feminínny tón a 200 ďalších, ktoré boli pozitívne, ale bez gender konotácií. 

Tieto vlastnosti dala ohodnotiť 100 študentom (50 mužov, 50 žien) Stanfordskej univerzity 

s inštrukciou zhodnotiť ich desirabilitu pre mužov, alebo ženy v americkej spoločnosti. Do 

výsledného inventára BSRI potom bol použitý výber z tých, ktoré študenti charakterizovali 

ako signifikantne žiaducejšie pre mužov, alebo ženy, pri maskulínnej a feminínnej škále a 

naopak bez signifikantnej žiadúcnosti u neutrálnej škály sociálnej desirability. Každú z týchto 

škál zastupovalo 20 položiek. 
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Vo finále respondent hodnotí sám seba, na škále od 1 do 7 u týchto vlastností. Tie sú potom 

vyhodnotené v rámci dimenzií M – F a výsledkom je zaradenie do jednej zo štyroch skupín: 

maskulínna, feminínna, androgýnna, alebo nediferencovaná. Bemová uvádza, tri hlavné 

skóry: maskulínny, feminínny a androgýnny. Prvé dva indikujú rozsah v ktorom osoba zahŕňa 

maskulínne a feminínne osobnostné charakteristiky ako seba-popisujúce, androgýnne skóre je 

matematickým vyjadrením ich rozdielu. “Androgýnne skóre reflektuje relatívnu mieru 

maskulinity a feminity, ktorú osoba zahŕňa v jej/jeho popise seba samého a ako také najlepšie 

charakterizuje celkovú pohlavnú rolu osoby“ (Bem, 1974, s. 158). V súlade s koncepciou 

androgynity sú uvedené škály M-F na sebe nezávislé a teda umožňujú jedincovi v teste 

dosahovať ich hodnôt bez vzájomnej interferencie. Výsledok potom umožňuje zaradiť na 

základe získaných hodnôt respondenta do jednej zo štyroch kategórií: maskulínni, feminínni, 

androgýnni, alebo indiferencovaní, alebo podľa súvisiacej teórie (Bem, 1981) na pohlavne 

typizovaných a pohlavne netypizovaných (viď podkapitola 3.2.2). 

 

4.1.3 Inventár pohlavných rolí (BSRI) - kritika 

Kritika BSRI sa vo všeobecnosti vzťahuje k jeho slabému teoretickému základu, neurčitému 

faktickému obsahu jeho merania, faktorovej štruktúre, procesu výberu položiek a rozdieloch 

v hodnotení seba samého a spoločenského štandardu. 

 Jednou zo základných otázok, ktoré si gender bádatelia začali pokladať relatívne skoro 

v súvislosti s BSRI je „Čo vlastne meria?“, resp. „Ako chápať namerané hodnoty v BSRI 

a ako sa vzťahujú na základe podstaty vzniku inventára k tomu, čo rozumieme pod pojmami 

maskulinita a feminita?“ Je prirodzené, že inventár samotný ako aj nová koncepcia 

androgynity priniesli mnoho pozornosti a poukázali na viaceré jeho nedostatky. Napriek 

rozvoju nášho porozumenia genderu a rozpracovania jeho teórie v širokom zmysle slova (čo 

viedlo k značnému skomplikovaniu a väčšej komplexnosti jeho chápania) stále ešte neexistuje 

nástroj, ktorý by sa nejakým spôsobom snažil postihnúť gender realitu v jej plnej šírke 

(rovnako ako neexistuje ani jednotiaci model tejto reality). Väčšina nástrojov sa rovnako ako 

BSRI obmedzuje na redukovanie genderu do dvoch či viacerých dimenzií, ktoré sú zväčša  na 

sebe nezávislé, a to či už ide o inštrumentalitu a expresivitu, agency a communion, alebo iné, 

ktoré bývajú horšie či lepšie zakotvené v teórii. 

Takto postavené duálne konštrukty boli najčastejšie overované pomocou faktorovej analýzy, 

ktorá bola taktiež jednou zo základných otázok kritiky BSRI.  Podľa mnohých autorov (Choi, 
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Fuqua, Newman, 2009; Fernandéz, 2007; Fernandéz, Coello, 2010; Hoffman, Borders, 2001; 

Spence, 1993) BSRI nie je vo svojej podstate bidimenzionálny nástroj, ale jeho štruktúra 

odkazuje na  viacero faktorov. Nemôžeme teda povedať, že by na jeho pozadí stáli jednotiace 

faktory, ktoré by sme mohli nazvať maskulinita a feminita. Jeho komplexná faktoriálna 

štruktúra, ktorá bola odhalená, je okrem iného pravdepodobne aj dôsledkom empirického 

prístupu, ktorý zvolila S. Bemová pri konštrukcii inventáru. Ide o definovanie M-F na základe 

získaných dát v opozícii k ich aspoň čiastočnému definovaniu a priori na základe zvolenej 

teórie. Tento prístup bol samozrejme široko kritizovaný  a viedol k pochybám o jeho 

dostatočnej validite (Choi, Fuqua, Newman, 2009).  

Výraznejšou debatou bola taktiež možnosť redukcie proklamovaného merania 

maskulinity/feminity na rovnako zamerané súbežne sa rozvíjajúce koncepcie 

inštrumentalitu/expresivitu meranú dotazníkom PAQ (Spence, Helmreich, Stapp, 1974) 

a agency/communion. Na základe empirických podkladov (Fernandéz et. al., 2007; Fernandéz, 

Coello, 2010) môžeme povedať, že ako ani BSRI tak ani PAQ nie je bidimenzionálny a aj keď 

medzi nimi existuje určitá asociácia, ktorá by sa dala očakávať od dvoch inštrumentov 

pokúšajúcich sa merať rovnaký aspekt reality. Pri porovnávaní typológie, ktorú ponúkajú oba 

nástroje (maskulínny, feminínny...atď.) uvádzajú (Fernandéz, Coello, 2010), že napriek 

určitému presahu, jednotlivé kategórie oboch inventárov nie sú voľne spárovateľné 

a nepoukazujú na zhodné konštrukty stojace na ich pozadí. Rovnako je často krát v súvislosti 

so zameniteľnosťou diskutovaná podobnosť konštruktov maskulinity a feminity s agency 

a communion. Eaglyová a Woodová (2010) uvádzajú určité pankulturálne súvislosti medzi 

mužskou agency a ženskou communion (Williams, Best, 1990) a vysoký podiel termínov 

agency vo voľnom asociovaní na termín maskulínny a communion na termín feminínny 

(Deaux, Lewis, 1983). Uvedené samozrejme nedokazuje priamu súvislosť medzi pojmami M-

F tak, ako ich koncipuje inventár BSRI a pojmami agency/communion. Uvedenú súvislosť 

sme sa však z dôvodu preskúmania niektorých charakteristík inventáru BSRI a snahy 

o zvýšenie jeho praktickej hodnoty pokúsili preskúmať v predvýskumnej časti. 

Vysoko kritizovanou časťou inventáru BSRI je už spomínaný spôsob výberu položiek, ktorý 

nastoľuje otázku skutočnej možnosti postihnutia širokej gender reality, ako ju chápeme dnes, 

v súbore pojmov hodnotených 100 študentmi v USA v roku 1974. Aj pri odhliadnutí od 

spoločenských faktorov, ktoré spôsobili enormné zmeny v konceptualizovaní maskulinity 

a feminity len za posledných dvadsať rokov, je zrejmé, že takto koncipovaný inventár  je 

nevhodným nástrojom, pre meranie čohokoľvek, čo má tak široké konotácie ako globálne 
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poňatá či definovaná  maskulinita a feminita (ak vôbec niečo také môže existovať). Je však 

potrebné povedať, že napriek týmto nedostatkom, BSRI čiastočne odkazuje na tradičné 

rozdelenie gender rolí, ktoré bolo aktuálne v USA v období jeho vzniku a určitým spôsobom 

je stále aktuálne a má svoj konceptuálny význam pre chápanie maskulinity a feminity nie len 

v historickom kontexte vývinu ich obsahov, ale aj v kontexte relevancie pri tvorení 

individuálnych gender identít. Ich vyjednávanie totiž často môže zahŕňať aj tieto tradičné 

definície, alebo modely pre fungovanie v silne gender polarizovaných sférach (ako napríklad 

domácnosť, starostlivosť o deti či pracovisko) a vyrovnávanie sa s nimi. Môžeme teda 

povedať, že napriek vágnosti definícií toho, čo nástroj BSRI meria (či už po stránke 

faktoriálnej, alebo teoretickej), nevhodnému výberu položiek a závislosti na kultúre 

spoločnosti a čase, má tento nástroj určité gender rozlišovacie schopnosti a to hlavne 

v súvislosti s jeho reflexiou tradičných koncepcií maskulinity a feminity, ktoré sú určitým 

spôsobom relevantné aj v súčasnosti. Následne dokáže rozlišovať jednotlivcov popisujúcich 

samých seba v závislosti od  tejto ním implicitne definovanej duality M-F, ako aj rozširovať 

ďalšie možnosti jeho použitia vzhľadom na súvisiacu teóriu gender schémy, ktorá ponúkla 

viaceré použiteľné koncepty (Bem, 1981, viď podkapitola 3.2.2).  

 

4.1.4  Dotazník A. Wyrobkovej 

Dotazník tuzemskej bádateľky Adriany Wyrobkovej, bol zhotovený ako reakcia na 

nedostatočné a zastarané dostupné nástroje pokúšajúce sa merať maskulinitu a feminitu za 

účelom skonštruovania dotazníku, ktorý by lepšie rozlišoval medzi mužským a ženským 

spoločenským štandardom, pre použitie v jej dizertačnej práci (2007). Koncepcia, ktorú si 

autorka zvolila za teoretický základ pre výber položiek bola Bakanova (1966) 

agency/communion, pričom sa inšpirovala položkami z dotazníkov a inventárov BSRI (Bem, 

1974) , PAQ (Spence, Helmreich, Stapp, 1974) a TIR (Možný, Plaňava, 1981) rovnako ako 

výsledkami zahraničných, ale aj tunajších výskumov maskulinity a feminity. Výsledný 

produkt tvorilo 14 položiek vystihujúcich mužský spoločenský štandard (prevažne 

charakteristiky agency) a 14 položiek, ktoré vystihovali ženský spoločenský štandard 

(prevažne charakteristiky communion). Súčasťou dotazníku boli aj tzv. vyplňujúce položky 

sociálnej žiadúcnosti, ktoré nesúviseli so žiadnym uvedeným štandardom, napr. nikdy 

neohovára, alebo nikdy sa nechváli. Uvedené položky nechala ohodnotiť na škále 1-6 

respondentom na stredných a vysokých školách v Brne (N=455). Konkrétna inštrukcia znela: 

„V českej spoločnosti je žiaduce, aby žena bola:.../aby muž bol:...“ pričom 1= rozhodne 
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nesúhlasím a 6 = rozhodne súhlasím. Takýmto spôsobom získala dáta pre faktoriálnu analýzu 

v ktorej určila tri hlavné faktory, ktoré sme si popísali podkapitole 1.3.2 a ktoré nazvala 

dominancia a rozhodnosť ako súčasť faktora  agency, a zameranie na druhé ako communion. 

Tieto tri faktory tvorilo 24 položiek (13 agency, 11 communion), ktoré sme v predvýskumnej 

časti našej práce považovali za základ dotazníka nami nazývaného dotazník A. Wyrobkovej, 

aj keď reálne položky ňou prvotne administrovaného dotazníka boli širšie. 
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4.2 PREDVÝSKUM – MOŽNOSTI VYUŽITIA INVENTÁRA BSRI V SÚČASNOSTI 

Po dôkladnom naštudovaní a a kritickom zhodnotení Inventára pohlavných rolí – BSRI (Bem, 

1974), ktoré uvádzame v predchádzajúcej kapitole, sme sa rozhodli pre účely tejto práce 

uskutočniť predvýskum, ktorý by lepšie overil jeho použiteľnosť v praxi a rozšíril tak 

implikácie jeho výsledkov. Konkrétnym cieľom bolo pre tento účel analyzovať súvislosti 

medzi dvoma nástrojmi pokúšajúcimi sa merať hodnoty gender a hľadať tak určité vzájomné 

paralely medzi faktickým obsahom ich merania a súvisiacou teóriou. Išlo hlavne o zistenie 

súvislostí medzi škálami teoreticky a metodologicky nedostatočne podloženého inventára 

BSRI (1974), merajúceho maskulinitu a feminitu, a kvalitnejšieho súdobého teoreticky 

zakotveného dotazníku  A. Wyrobkovej (2007), merajúceho agency a communion. Na priame 

súvislosti medzi maskulinitou/agency a feminitou/communion poukazuje Eaglyová a 

Woodová (2010). Uvedené premostenie použitých nástrojov malo za cieľ zhodnotiť gender 

diferenciačné schopnosti dnes stále široko používaného inventára BSRI, vo svetle pojmov 

agency-communion, ktoré podľa nášho názoru ponúkajú lepší teoretický základ pre analýzu 

genderu než nejednotne a v prípade BSRI výlučne empiricky, definované pojmy maskulinita 

a feminita. Toto zhodnotenie bolo zamerané ako na jednotlivé M-F skóry BSRI, tak aj na ním 

ponúkané triedenie do gender kategórií.  

Vzhľadom na uvedené ašpirácie sme definovali hypotézy uvedené na nasledujúcej strane, 

ktoré reflektujú teoretické modely, teda súbory vzájomných vzťahov používaných pojmov, 

vyplývajúce zo súvisiacej teórie. 
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4.2.1 Hypotézy 

H1: Korelácia medzi maskulínnym/feminínnym skórom BSRI a agency/communion skórom 

v dotazníku A. Wyrobkovej bude štatisticky významná. 

H2: Korelácia medzi androgýnnym skórom BSRI a skórmi agency a communion bude 

štatisticky významná, avšak nižšia ako zodpovedajúce korelácie H1. 

H3: Distribúcia hodnôt skórov agency/communion v jednotlivých skupinách podľa BSRI 

(maskulínny, androgýnny, feminínny a nediferencovaný) bude zodpovedať teórii 

a nasledovnému modelu, pričom rozdiely medzi jednotlivými skupinami budú štatisticky 

významné u H3.1 a H3.2 a nevýznamné u H3.3: 

H3.1: Maskulínny : vyššie priemerné skóre agency ako feminínny a nediferencovaný, 

pričom miera výšky rozdielu zodpovedá uvedenému poradiu. 

H3.2: Feminínny: vyššie priemerné skóre communion ako maskulínny a 

nediferencovaný, pričom miera výšky rozdielu zodpovedá uvedenému poradiu. 

H3.3: Androgýnny: rozdiel v priemernom skóre communion so skupinou feminínnych 

a agency skórom so skupinou maskulínnych bude nízky až štatisticky nevýznamný. 

 

4.2.2 Súbor a metódy 

Výskumný súbor tvorilo 121 respondentov (21 mužov a 100 žien), ktorí vyplnili inventáre on-

line, vekový priemer bol 24,5 (sd=6,3). Vo februári 2011 im boli administrované dva za sebou 

idúce dotazníky - Inventár pohlavných rolí BSRI a upravený dotazník A. Wyrobkovej. Je 

potrebné uviesť, že pri nastavovaní štandardov kvality výskumnej vzorky sme zohľadnili 

časovo obmedzené možnosti, ktoré sa prejavili hlavne v nevyvážení počtu mužov a žien 

a nízkom počte mužov. Získaný počet však považujeme za dostatočný aby poskytol 

použiteľné údaje a implikácie ponúkajúce smerovania ako teoretického uvažovania tak aj 

ďalších výskumov. 

Inventár pohlavných rolí bol nakoniec po dôkladnom zvážení použitý v pôvodnej forme 

zahŕňajúcej 20 položiek maskulínnej a 20 feminínnej škály (konkrétny zoznam viď príloha 

číslo 1) spolu s 20 neutrálnymi položkami, ktoré slúžili ako výplň pre kontrovanie sociálnej 

žiadúcnosti odpovedí. Použitý bol jediný nám dostupný preklad, ktorý vo svojej práci uvádza 
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J. Valentová (2006). Pomocou tohto inventára sme získali tri skóre: maskulínne, feminínne 

a androgýnne a rozdelili sme respondentov do štyroch skupín: maskulínni, feminínni, 

androgýnni a nediferencovaní. Maskulínne a feminínne skóre sme získali priemerom 

maskulínnych položiek a feminínnych položiek zvlášť. Pri výpočte androgýnneho skóre sme 

oproti S. Bemovej (1974) zvolili jednoduchšiu variantu, ktorá viac zodpovedala požiadavkám 

našej analýzy - bolo vypočítané ako rozdiel priemerov maskulínneho a feminínneho skóre 

(M-F).    Respondentov sme rozdeľovali do jednotlivých skupín podľa rovnakého spôsobu 

ako použili Fernandéz a Coello (2010) u kratšej verzie BSRI a síce porovnaním sumy M-F 

položiek s teoretickým priemerom, v našom prípade 80. Ak respondent dosiahol hodnoty 80 

iba na maskulínnej škále, bol kategorizovaný ako maskulínny, ak iba na feminínnej, ako 

feminínny, ak na oboch uvedených škálach ako androgýnny a ak ani na jednej ako 

indiferencovaný.  

Z dotazníka, ktorý vo svojej práci uvádza A. Wyrobková (2007) bolo vyselektovaných 8 

položiek agency a 8 položiek communion (kompletný zoznam viď príloha č. 2), podľa 

faktorov autorky, pričom bolo predtým z analýzy vynechaných 8 položiek, ktoré sa zhodovali 

s inventárom BSRI. Konkrétne sme použili agency položky: rozhodný/á, schopný/á, 

odvážny/a, odolný/á, racionálny/a, mocný/á, ctižiadostivý/á, sebavedomý/á a communion 

položky: jemný/á, starostlivý/á, mierny/a, vrelý/á, ľahko prejavuje city, orientovaný/á na ľudí, 

prispôsobivý/á, má rád/a istotu (samozrejme v príslušnom českom preklade). Z položiek bol 

vypočítaný priemer ako Agency skór a Communion skór. 

 

4.2.3 Metódy analýzy 

Pre spracovanie výskumných dát sme použili štatistický program SPSS 16.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Analýza prebiehala v dvoch fázach. V prvej sme zisťovali 

korelácie medzi priemermi maskulinita/agency a feminita/communion za použitia 

Pearsonovho korelačného koeficientu. V druhej signifikanciu rozdielov medzi jednotlivými 

skupinami respondentov (maskulínni, feminínni, androgýnni a nediferencovaní) v hrubých 

skóroch agency/communion pomocou analýzy rozptylu (ANOVA), pričom homoskedasticitu 

sme overovali Levenovým testom rovnosti rozptylov (p = 0,995 pre A skór; 0,337 pre C skór). 

Normalitu sme sa pokúšali hodnotiť pomocou Kolmogorov-Smirnovho testu normality a testu 

Shapiro-Wilka, avšak získané výsledky boli rozporuplné a tak nebolo možné normalitu 

jednoznačne štatisticky potvrdiť, ani zamietnuť.  
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4.2.4 Výsledky 

V prvej fáze sme testovali hypotézy H1 a H2 o koreláciách medzi jednotlivými  M-F skórmi 

testu BSRI (Bem, 1974) a skórmi Agency/Communion v upravenom teste A. Wyrobkovej 

(2007). Obe hypotézy boli potvrdené na hladine významnosti α = 0,01.  

Pearsonov koeficient korelácie pre asociáciu medzi maskulínnym skóre a agency skóre bol r = 

0,875 (p = 0,000), pričom korelácia s communion skóre bola štatisticky nevýznamná    

(p = 0,551). Asociácia medzi feminínnym skóre a communion skóre sa potvrdila pre r = 0,692 

(p = 0,000), pričom korelácia s agency skóre bola negatívna a nízka, konkrétne r = -0,290  

(p = 0,001). Androgýnne skóre vysoko korelovalo s agency skóre r = 0,733 (p = 0,000) 

a pochopiteľne negatívne s communion skóre (keďže androgýnne skóre bolo získané 

rozdielom M - F skórov) r = - 0,436 (p = 0,000). Všetky uvedené štatistiky vo vysokej miere 

potvrdzujú hypotézy H1 a H2 a sú súhrne uvedené v tabuľke č. 2. 

 Rovnako sú v súlade s uvedenou teóriou až na prekvapivo negatívnu koreláciu feminínneho 

a agency skóre. Je zrejmé, že medzi  maskulínnym a agency skóre je tesná asociácia, takisto 

ako medzi feminínnym a communion skóre. Androgýnne skóre vysoko koreluje s oboma 

hodnotami, ale nižšie ako jednotlivé skóre sami o sebe. Interpretácii a logickej analýze týchto 

výsledkov sa budeme venovať v diskusii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č.2: Hodnoty korelačného koeficientu medzi skórmi M/F v Inventári pohlavných rolí S.Bemovej  a skórmi 

Agency/Communion v dotazníku A. Wyrobkovej 
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Druhá fáza bola zameraná na 

štatistickú analýzu distribúcie hodnôt 

skórov agency/communion vzhľadom 

na jednotlivé skupiny respondentov 

podľa BSRI. Všetky tri čiastkové 

hypotézy H3.1, H3.2 a H3.3, a teda aj 

celková H3, boli potvrdené. Grafické 

zobrazenie ich hrubých skórov pre 

kategórie BSRI ponúkajú obr. č. 1 

a obr. č.2. 

 

 

 

Následná analýza bola vykonaná 

ANOVOU pre hodnoty hrubých 

skórov agency a communion. Hrubé 

skóre bolo oproti priemeru zvolené 

hlavne z dôvodu lepšej prehľadnosti 

rozdielov priemerov v uvedenej 

mierke. Minimálna dosiahnutá 

hodnota agency súhrne bola 15 

a maximálna 48 (σ = 6,625) , pre 

communion to boli hodnoty minima 

22 a maxima 48 (σ=5,58). Všetky 

nasledujúce údaje sú signifikantné 

na hladine  významnosti α= 0,05.  

 
Obr. č. 2. Zobrazenie HS Communion u skupín 

respondentov podľa BSRI 

Obr. č. 1. Zobrazenie HS agency u skupín 
respondentov podľa BSRI 
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Skóre agency bolo signifikantne vyššie u maskulínnych respondentov v porovnaní 

s feminínnymi (p = 0,000) s rozdielom priemerov 12,27 ; s nediferencovanými (p  = 0,000) 

s rozdielom priemerov 10,05 a s androgýnnymi (p = 0,035) s rozdielom priemerov 2,60. 

Potvrdil sa teda predpoklad, že hodnota agency bude signifikantne najvyššia u respondentov 

z maskulínnej kategórie (priemer = 36,6), následne u androgýnnej (priemer = 33,7) a najnižšia 

u feminínnej (priemer = 24,03) a indiferencovanej (priemer = 26,25).  

Skóre communion bolo signifikantne vyššie u feminínnych respondentov v porovnaní s 

maskulínnymi (p = 0,000) s hodnotou rozdielu priemerov 6,2; a s nediferencovanými  

(p = 0,009) s hodnotou rozdielu 6,8. Respondenti androgýnnej kategórie dosiahli v skóre 

communion najvyššieho priemeru avšak rozdiel -1,52 s feminínnou kategóriou nebol 

štatisticky významný (p = 0,154). Hodnoty priemerov pre jednotlivé kategórie boli v tomto 

poradí androgýnni (priemer = 35,07), feminínni (priemer = 33,55), maskulínni (priemer = 

27,35) a nediferencovaní (priemer = 26,75). Uvedené hodnoty priemerov spolu s hodnotami 

ANOVY prehľadne uvádzame v tabuľkách č.3 a č.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 3: Hodnoty priemerov, počtu respondentov a 
štandardných odchyliek agency a communion v dotazníku A. 

Wyrobkovej pre jednotlivé skupiny podľa BSRI 
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Môžeme teda povedať, že jednotlivé kategórie ktoré boli vytvorené na základe odpovedí 

v Inventári pohlavných rolí S. Bemovej (1974) – zreteľne reflektujú dimenzie 

agency/communion  získané dotazníkom A. Wyrobkovej (2007) a to spôsobom, ktorý 

podporuje teoretické predpoklady. Asociácie medzi maskulínnym skóre a agency 

a feminínnym skóre a communion následne tiež podporujú aj vysoké hodnoty korelačného 

koeficientu uvedeného vyššie. Konkrétnymi väzbami na teóriu, implikáciami a interpretáciou 

výsledkov sa budeme zaoberať v ďalšej podkapitole. 

 

 

Tabuľka číslo 4.: Hodnoty ANOVY pre HS Agency Communion v rámci 
jednotlivých skupín BSRI 
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4.2.5 Diskusia 

V prvej fáze výskumu sme zisťovali korelácie medzi jednotlivými skórmi inventára BSRI, 

maskulínneho, feminínneho a androgýnneho a skórmi dotazníku A. Wyrobkovej, agency 

a communion, aby sme explorovali možnosti prepojenia teoretických konceptov stojacich na 

ich pozadí, resp. rozšírili možnosti použitia inventára BSRI prepojením jeho faktoriálne 

nesúrodých škál s konzistentnými škálami dotazníku A. Wyrobkovej. Oba nástroje sa 

pokúšajú merať rovnakú (aj keď odlišne konceptualizovanú) premennú a síce gender 

charakteristiky jednotlivca. Môžeme teda povedať, že ak ich vzájomné metrické vzťahy budú 

logicky zodpovedať teórii, je možné potvrdiť určitú mieru zhody a teda adekvátneho 

rozlišovania v gender pojmoch,  ktoré pochopiteľne pri takto postavenej štruktúre nie je 

možné explicitne definovať. Podľa teórie ( napr. Eagly, Wood, 2010) sa agency 

charakteristiky vzťahujú k maskulinite a mužstvu a communion k feminite a ženstvu. Túto 

premisu sme sa pokúsili overiť v prvej hypotéze H1, ktorá sa potvrdila na hladine 

významnosti α = 0,01. Získané korelácie medzi maskulinitou a agency, a feminitou 

a communion boli mimoriadne vysoké, čo potvrdzuje ich vzájomnú asociáciu a zhodu 

s teoretickým modelom.  

Ďalším logickým predpokladom bolo, že ak je androgýnne skóre, ktoré je súhrnným 

vyjadrením skórov maskulinity a feminity adekvátne postavené, malo by určitým spôsobom 

korelovať s hodnotami agency aj communion, nakoľko podľa teórie androgýnny jedinec 

inkorporuje ako mužské, tak aj ženské atribúty. Uvedené korelácie však budú nižšie ako 

s maskulinitou a feminitou separátne, nakoľko u androgýnneho skóre ide o hodnotu 

zahŕňajúcu obe škály M-F a teda logicky bude menej kopírovať hodnoty agency, či 

communion zvlášť. Tieto premisy sumarizovala hypotéza H2, ktorá bola potvrdená na hladine 

významnosti α = 0,01. Získané korelácie boli skutočne nižšie s  rozdielom v pearsonovom 

korelačnom koeficiente r pre vzťah agency/androgynita verzus agency/maskulinita 0,183 

a pre vzťah communion/androgynita verzus communion/feminita 0,256. 

Korelačná analýza takisto potvrdila jav, ktorý  síce nebol súčasťou hypotéz, avšak, ktorý 

potvrdzuje správnosť teoretického modelu. Pokiaľ sú jednotlivé škály inventáru BSRI na sebe 

skutočne nezávislé a jednotlivec teda môže nadobúdať hodnôt maskulinity a feminity bez 

vzájomného obmedzenia, malo by to isté platiť aj pre ich vzťah s agency a communion a teda 

ich diagonálne postavené asociácie by mali byť v ideálnom prípade nulové. Tieto predpoklady 

sa ukázali ako výrazne potvrditeľné v prvom prípade, nakoľko maskulínne skóre nekorelovalo 
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s communion vôbec (p = 0,551) a mierne spochybniteľné, či mierne potvrditeľné v druhom 

prípade, kde feminínne skóre korelovalo s agency veľmi nízko (r = -0,29, p = 0,001). 

Všetky uvedené hodnoty, výrazným spôsobom potvrdzujú teoretický model a jasne uvádzajú 

do vzťahu hodnoty maskulinity/feminity inventáru BSRI s hodnotami agency/communion 

v dotazníku A. Wyrobkovej. Teoretický model sa rovnako preukázateľne potvrdil pre vzťah 

maskulinity a feminity s androgýnnym skóre a čiastočne potvrdil pre nezávislosť 

maskulínneho skóre voči communion a skóre feminínnemu. Rovnako tak sa čiastočne 

potvrdila nezávislosť  feminínneho skóre voči agency a maskulínnemu, čo zodpovedá 

pôvodnému modelu navrhnutého S. Bemovou. Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že 

uvedené sa stále vzťahuje na jednotlivé skóry maskulinity a feminity v dotazníku BSRI a nie 

na maskulinitu a feminitu ako takú.  

Druhá fáza výskumu bola zameraná na štatistickú analýzu distribúcie hodnôt skórov 

agency/communion vzhľadom na jednotlivé gender skupiny respondentov podľa BSRI 

(maskulínni, feminínni, androgýnni a nediferencovaní). Cieľom bolo overiť distribučné 

schopnosti dotazníka BSRI do uvedených skupín na základe zhody s teoretickým modelom. 

Ak sú respondenti v nich adekvátne rozdelení, mali by mať jednotlivci v maskulínnej skupine 

vyššie hodnoty agency ako feminínny a feminínny naopak vyššie hodnoty communion. 

U androgýnnych jednotlivcov by malo byť rozloženie agency aj communion vyrovnanejšie 

a rozdiel ich skórov oproti skupine maskulínnych u agency a skupine feminínnych u 

communion by mal byť nízky, až štatisticky nevýznamný. Uvedené sumarizovali hypotézy 

H3.1, H3.2 a H3.3, ktoré sa potvrdili na hladine významnosti α = 0,05. Skóre  agency boli 

z hľadiska priemerov distribuované v tomto poradí: najvyššie hodnoty dosiahli respondenti 

v skupine maskulínnych, následne androgýnnych, feminínnych a indiferencovaných. 

U premennej communion to bolo poradie skupín: androgýnni, feminínni, maskulínni 

a nediferencovaní. Hodnoty rozdielov  medzi uvedenými skupinami boli štatisticky 

signifikantné a nesignifikantné v súlade s teoretickým modelom. Vyššie priemerné skóre 

communion u androgýnnych (priemer HS  = 35) oproti feminínnym (priemer HS = 33) mohlo 

vzniknúť charakteristikou vzorky a nedostatočným počtom respondentov, v každom prípade 

medzi uvedenými, rovnako ako medzi skupinou maskulínnych (priemer HS = 36) 

a androgýnnych (priemer HS = 33) v skóre agency, neboli predpokladané významné rozdiely, 

aj keď očakávaná hodnota priemerov bola u androgýnnych nižšia. 

Žiaducimi analýzami v našom výskume by boli analýzy založené na porovnaní skórov 

jednotlivých inventárov z hľadiska medzipohlavných rozdielov a následné prepojenie na 
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aktuálne výskumy gender a hlbšie porovnanie s teóriou. Bohužiaľ na tomto mieste narážame 

na nedostatočnosti výskumnej vzorky, ktorá neobsahuje dostatočné zastúpenie oboch pohlaví, 

keďže aktuálna vzorka obsahovala niekoľkonásobnú prevahu žien. Tento fakt sa samozrejme 

prejavuje aj v hodnote získaných výsledkov a je potrebné ho zohľadniť pri ich používaní. 

Získané údaje by bolo mimoriadne vhodné overiť výskumnou vzorkou vyššieho rozsahu 

o rovnomernom zastúpení mužov a žien. Môžeme však povedať, že aktuálny počet (N=121) 

považujeme za dostatočný pre zhodnotenie a analýzu fenoménov ktorými sme sa zaoberali na 

požadovanej úrovni.  

Bolo pre nás určitým prekvapením ako presne kopírovali získané hodnoty teoretický model, 

rovnako ako miera získaných korelácií, ktorá bola mimoriadne vysoká, nakoľko sme to u tak 

široko kritizovaného inventára ako BSRI nepredpokladali. Ukazuje sa ale fakt, že napriek 

zjavným nedostatkom je BSRI stále použiteľný ako relevantný nástroj skúmania gender, 

prirodzene s ohľadom na jeho faktický charakter pri používaní výsledkov. Opatrnosti je 

potrebné hlavne v oblasti spôsobu jeho vzniku, ktorý je potrebné zohľadniť v následnej 

manipulácii s labelovaním ním získaných hodnôt, ktoré s určitosťou nemôžeme nazývať 

maskulinita a feminita, a to ako z dôvodu historického a metodologického tak z dôvodu 

niekoľkonásobne väčšej šírky vedeckého chápania týchto pojmov v súčasnosti. Môžeme 

povedať, že inventár BSRI určitým spôsobom dobre zhodnocuje gender diferencovanú realitu, 

o ktorej za bežných okolností uvažujeme v laicky definovaných pojmoch maskulinity 

a feminity a to napriek tomu, že hodnoty jeho skórov, či triedenia do skupín nezodpovedajú  

ani v plnej miere nevystihujú toto laické chápanie, ktoré sa samozrejme líši v závislosti od 

času, kultúry, spoločnosti a indivídua rovnako ako v žiadnom prípade nevystihuje gender 

v jeho plnosti, tak ako sa ho pokúša konceptualizovať a popísať súčasná veda. Stále však 

ostáva významným prediktorom neurčitej sféry tejto gender reality, ktorá môže byť kvalitne 

použitá k odhadu významu gender premenných v širokom spektre výskumov a k zhodnoteniu 

už existujúcich výskumov v tomto zmysle. Pre takéto použitie je však jednoznačne 

nevyhnutné zohľadniť jeho výhody a nevýhody a zaobchádzať s výsledkami ako takými 

vzhľadom ponúkané možnosti. Následne môžeme povedať, že konkrétne rozšírené implikácie 

rozdelenia respondentov do jednotlivých skupín (maskulínni, feminínni, androgýnni a 

nediferencovaní) - ako ich kategorizáciu na pohlavne typizovaných a pohlavne 

netypizovaných jednotlivcov, ktoré ponúka teória gender schémy S. Bemovej (1981, viď 

kapitola 3.2.2) možno z pohľadu inventáru považovať za validné do tej miery v akej sme 

ochotní akceptovať validitu konceptov ktoré meria, na základe vyššie popísaných údajov. 
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V VÝSKUMNÁ ČASŤ 

Vo výskumnej časti sa pokúsime v zásade určiť, ktorá z dvoch premenných – gender, alebo 

biologické pohlavie, sa viac podieľa na rozdieloch v sexuálnom správaní a je teda jeho 

výraznejším determinantom. Výsledky následne vzťahujeme k dvom súperiacim teoretickým 

východiskám, interpretujúcim rozdiely a podobnosti v sexualite, k esencionalizmu 

a sociálnemu konštruktivizmu, ktoré sme si popísali kapitolách 3.1 a 3.2. K tomuto účelu 

budeme využívať Inventár pohlavných rolí S. Bemovej (1974), pre meranie gender 

premenných a Inventár sexuálneho správania, pre meranie sexuálneho správania, ktorý pre 

podobné účely použili García-Vega, García a Fernández (2005). Taktiež sme použili 

štatistické metódy ako neparametrické testy a faktorovú analýzu s rotáciou varimax. Celému 

výskumu predchádzal predvýskum, v ktorom boli overované možnosti využitia Inventára 

pohlavných rolí v súčasnosti. Rovnako tak sme analyzovali druhý použitý nástroj, Inventár 

sexuálneho správania, ktorý sme pre ďalšie použitie vo výskumnej časti podrobili faktorovej 

analýze.  

 

5.1 HYPOTÉZY 

H1: Medzi pohlaviami nebudú signifikantné rozdiely v žiadnom type sexuálneho správania 

okrem F6: masturbačných aktivít a F7: celkovej sexuálnej aktivity 

H2: Medzi gender skupinami (androgýnnymi, maskulínnymi a feminínnymi) budú štatisticky 

významné rozdiely aspoň v troch typoch sexuálneho správania. Analýzy budú vykonané 

zvlášť pre mužov (H2.1) a zvlášť pre ženy (H2.2).  

H3: Medzi pohlavne typizovanými (maskulínnymi mužmi, feminínnymi ženami) a pohlavne 

netypizovanými (androgýnnymi) budú štatisticky významné rozdiely aspoň v troch typoch 

sexuálneho správania. Analýzy budú vykonané zvlášť pre mužov (H3.1) a zvlášť pre ženy 

(H3.2). 

H4: Vo všetkých typoch sexuálneho správania budú štatisticky významné rozdiely medzi 

pohlavne typizovanými (maskulínnymi) mužmi a pohlavne typizovanými (feminínnymi) 

ženami. 
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V prvej hypotéze (H1) sme vychádzali z meta-analytických výskumov (Oliver, Hyde, 1993; 

Petersen, Hyde, 2010), ktoré konzistentne ukazujú, že rozdiely v sexuálnom správaní sú 

medzi jednotlivými pohlaviami nízke, až na niekoľko výnimiek. Takouto výnimkou je aj 

masturbácia a používanie pornografie, ktoré sú obe zahrnuté v našom faktore F6: 

masturbačné aktivity. Rovnako tak miera sexuálnej túžby sa ukazuje u mužov ako vyššia 

a teda predpokladáme rozdiely v F7: celkovej miere sexuálnej aktivity. Vo ostatných 

správaniach však nepredpokladáme štatisticky významné rozdiely. 

Ak má gender vplyv na sexualitu indivídua tak, ako to predpokladajú teórie sociálneho 

konštruktivizmu, mali by byť medzi jednotlivými skupinami Inventára pohlavných rolí, 

merajúceho gender charakteristiky, výrazné rozdiely vo všetkých typoch sexuálnych správaní. 

Analýzy budeme vykonávať pre jednotlivé pohlavia zvlášť -  H2.1 a H2.2. Samostatnú 

analýzu mužov a žien sme zvolili z viacerých dôvodov. Prvým je rozdielny percentuálny 

pomer maskulínnych, feminínnych a androgýnnych respondentov u jednotlivých pohlaví, 

ktorý by skomplikoval interpretáciu výsledkov. Hlavným dôvodom je však fakt, že 

maskulínni jednotlivci u mužov sa v inventári BSRI hodnotili signifikantne vyššie 

v položkách zodpovedajúcim ich pohlaviu, kým maskulínne ženy v položkách opačného 

pohlavia. Porovnaním maskulínnych jedincov oboch pohlaví ako jednej skupiny by teda boli 

spolu porovnávaní pohlavne typizovaní jednotlivci s opačne pohlavne typizovanými, čo by 

bolo vzhľadom na súvisiacu teóriu logicky nekorektné. Rovnaký problém sa reverzne ukazuje 

aj pri feminínnych respondentoch. Bemová (1974,1981) označuje respondentov skórujúcich 

signifikantne vyššie v položkách typických pre opačné pohlavie ako opačne pohlavne 

typizovaných a ich pohlavná typizácia je paradoxne napriek názvu sporná. Z uvedených 

dôvodov spoločné spracovanie obidvoch pohlaví pri hľadaní rozdielov medzi maskulínnymi, 

feminínnymi a androgýnnymi neaplikujeme. 

V hypotéze číslo tri (H3) ide predovšetkým o konkretizovanie rozdielov v sexualite medzi 

jednotlivými gender kategóriami a to bližším špecifikovaním vplyvov genderu v súlade 

s teóriou gender schémy (Bem, 1981) rozdelením medzi pohlavne typizovanými 

a netypizovanými respondentmi. Táto teória rozdeľuje štyri gender kategórie respondentov 

(maskulínnych, feminínnych, nediferencovaných a androgýnnych) na ďalšie dve kategórie – 

pohlavne typizovaných (maskulínny muži, feminínne ženy) a pohlavne netypizovaných 

(androgýnny a nediferencovaní), viď podkapitola 3.2.2. V prípade feminínnych mužov 

a maskulínnych žien je ich pohlavná typizácia sporná (Bem, 1981) a z tohto dôvodu neboli 

zaradení do analýz. Pohlavne typizovaný jednotlivec má tendenciu udržať svoje správanie 
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v súlade s normami pre jeho pohlavie na rozdiel od pohlavne netypizovaných, pre ktorých 

správanie nie sú sociálna dualita pohlavia a jej implikácie relevantné. U jednotlivých pohlaví 

by sa teda malo sexuálne správanie pohlavne typizovaných jednotlivcov líšiť od ostatných, 

pohlavne netypizovaných. Uvedené budeme analyzovať u jednotlivých pohlaví zvlášť, ako 

pre mužov (H3.1) tak pre ženy (H3.2), hlavne z dôvodu nerovnomerného rozdelenia 

v skupinách, ktoré by komplikovalo interpretáciu.  

Mínusom analýz H2 a H3 sú nízke počty mužov v kategóriách maskulínnych (13) 

a feminínnych (25), ktoré obmedzujú použiteľnosť získaných výsledkov, avšak ponúkajú 

aspoň výsledky poskytujúce implikácie spôsobilé k precíznejšiemu zhodnoteniu v ďalšom 

výskume. Rovnako tak sme u oboch pohlaví museli vylúčiť kategóriu nediferencovaných, 

nakoľko počet respondentov v skupine nebol postačujúci (N= 7, N=14). U H3 by dokonca ich 

proporcia v skupine pohlavne netypizovaných bola vysoko nerovnomerná a teda tak či tak by 

za väčšinu rozdielov zodpovedali respondenti androgýnni (N=121, N=250). Z tohto dôvodu 

kategória pohlavne netypizovaných zahŕňa pri analýzach jednotlivých hypotéz len skupinu 

androgýnnych jednotlivcov. Vo všetkých ostatných gender kategóriách pre mužov aj ženy boli 

počty respondentov viac než postačujúce (N=41-250). 

Posledná hypotéza (H4) vychádza z predpokladu, že ak spoločnosťou ponúkané obrazy muža 

a ženy poskytujú rozdielne implikácie v sexuálnom správaní pre jednotlivé pohlavia, bude sa 

sexualita pohlavne typizovaných mužov a žien (teda tých, ktorí majú tendenciu udržať svoje 

správanie s nimi konzistentné) líšiť. Rovnako tak v tomto prípade sa ukazuje problémovým 

obmedzený počet mužov, avšak stále ho považujeme za dostatočný pre naše účely. 

Konkrétnym zhodnoteniam plusov a mínusov jednotlivých analýz sa budeme detailnejšie 

venovať pri interpretovaní výsledkov v diskusii. 
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5.2 SÚBOR, METÓDY, ANALÝZA 

V tejto kapitole si popíšeme základné charakteristiky výskumného súboru, podrobnejšie si 

popíšeme spôsob vyhodnotenia inventárov a použité štatistické metódy analýzy dát. 

 

5.2.1 Súbor a metódy 

Výskumný súbor tvorilo 602 heterosexuálne orientovaných respondentov, 166 mužov a 436 

žien vo veku od 18-45 rokov (r= 24,25; σ=4,719), ktorí boli vybraní z celkového počtu 756 

respondentov podľa zodpovedajúcej heterosexuálnej orientácie a vhodného veku. Vo februári 

až júni 2011 im bol on-line administrovaný Inventár pohlavných rolí, Inventár sexuálneho 

správania a Inventár sexuálnych fantázií, analýzy posledného ale v našej práci pre jej 

obmedzený rozsah neuvádzame. 

Inventár pohlavných rolí bol nakoniec po dôkladnom zvážení použitý v pôvodnej forme 

zahŕňajúcej 20 položiek maskulínnej a 20 feminínnej škály. Jeho pomocou sme rozdelili 

respondentov na štyri skupiny: maskulínnych, feminínnych, androgýnnych 

a nediferencovaných. Konkrétna metóda, ktorú sme použili bola rovnaká ako vo vyššie 

uvedenom predvýskume a je bližšie popísaná v podkapitole 4.2.2. Následne sme na základe 

súvisiacej teórie od autorky inventáru S. Bemovej (1981) rozdelili respondentov taktiež do 

dvoch ďalších skupín, konkrétne pohlavne typizovaných (maskulínnych mužov a feminínne 

ženy – nakoľko sa popisovali významne viac v pojmoch, ktoré boli typické v súlade s ich 

biologickým pohlavím)  a pohlavne netypizovaných (nakoľko sa popisovali významne viac 

v pojmoch, ktoré prináležali v obidvom pohlaviam v rovnakej miere).  

Inventár sexuálneho správania nám poskytol výpovede respondentov v 66 položkách 

popisujúcich jednotlivé sexuálne činnosti, ktoré sme v nižšie popísanej faktorovej analýze 

redukovali do jedenástich faktorov. Každú položku uvádzajúcu jeden konkrétny akt 

sexuálneho správania mal respondent za úlohu zhodnotiť v rozmedzí 1 - 3, podľa frekvencie 

v akej vykonáva dané sexuálne správanie. Konkrétna otázka znela „Uveďte, na škále od 1 do 

3 ako často REALIZUJETE nasledujúce sexuálne činnosti, kde 1 = nikdy, 2 = občas, 3 = 

často“. V tejto práci sme prevažne z dôvodov obmedzeného rozsahu vybrali pre analýzy 

sexuálneho správania šesť z jedenástich získaných faktorov, konkrétne: ťažký peting, sexuálna 

variabilita, ľahký peting, análne aktivity, aktivity v  oblečení, masturbačné aktivity. Vybrané 

faktory taktiež najviac vystihovali cieľ práce a naše zameranie na normálnu sexualitu. 
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Následne bol dopočítaný ďalší faktor, ktorý sme nazvali celková sexuálna aktivita. Konkrétne 

výstupy faktorovej analýzy si môžete pozrieť v podkapitole 5.3.2. 

Nakoľko sa výskum zaoberal českou populáciou, oba inventáre boli respondentom 

administrované v českom preklade, ktorého konkrétne znenie si môžete pozrieť v prílohách č. 

1 a 3. V našej práci z dôvodu jej jednotného formátu udávame zakaždým ich preložené 

slovenské ekvivalenty. Veríme, že potencionálna jazyková bariéra nie je natoľko veľká, aby 

spôsobila nedorozumenia z dôvodu nepresného prekladu. V prípade nejasností je samozrejme 

možné pôvodné položky vyhľadať v uvedených prílohách. Český preklad Inventára 

pohlavných rolí sme nadobudli z jediného nám dostupného zdroja v práci J. Valentovej 

(2006). 

Položky Inventára sexuálnych správaní sme získali preložením položiek španielskej verzie 

(García-Vega, García, Fernández, 2005) do češtiny a ich porovnaním jednak so spätným 

prekladom tretej osoby do španielčiny a jednak s anglickou verziou inventáru (Hsu, et al., 

1994). Ako primárne východisko však bola z dôvodu zadávania inventáru aj španielskej 

populácii použitá španielska verzia, ktorej využitie je plánované v budúcnosti  

 

5.2.2 Metódy analýzy 

Pre spracovanie výskumných dát sme použili štatistický program SPSS 16.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Pre všetky analýzy vo výskumnej časti sme použili 

neparametrické testy, nakoľko ani v jednom prípade nebolo možné potvrdiť normalitu 

rozloženia, ktorú sme overovali pomocou Shapiro-Wilkovho testu. Úvodom sme pre širší 

popis výsledkov inventárov použili frekvenčné analýzy a deskriptívne štatistiky. Signifikanciu 

rozdielov medzi jednotlivými gender skupinami sme testovali pomocou Kruskal-Wallisovho 

testu pre 3 a viac nezávislých výberov. Pri porovnávaní dvoch skupín sme použili Mann-

Whitneyho U test pre dva nezávislé výbery s obojstrannou signifikanciou. Vo faktorovej 

analýze, ktorá predchádzala overovaniu hypotéz sme použili ako metódu extrakcie analýzu 

hlavných komponent (PCA) s ortogonálnou rotáciou varimax, pričom adekvátnosť výberu 

a sfericitu sme overovali pomocou Keiser-Meyer-Olkinovho testu  a Bartlettovho testu 

sfericity. 
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5.3 VÝSLEDKY - INVENTÁRE 

5.3.1 Inventár pohlavných rolí 

Pomocou inventára pohlavných rolí sme respondentov rozdelili na štyri skupiny: 

maskulínnych, feminínnych, androgýnnych a nediferencovaných v závislosti od ich 

maskulínneho a feminínneho skóre.  

Najviac respondentov spadalo do kategórie androgýnnych 61,6% (371), nasledovali  

respondenti feminínni 25,9% (156) , maskulínni 9,0 % (54) a nediferencovaní 3,5 % (21).  

V rozlíšení jednotlivých pohlaví to bolo u mužov: androgýnni 72,9% (121), feminýnni 15,1% 

(25), maskulínni 7,8% (13) a nediferencovaní 4,2% (7), a u žien: androgýnne 57,3% (250), 

feminínne 30,0% (131), maskulínne 9,4% (41) a nediferencované 3,2% (14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je teda zjavné, že počet, resp. percentuálne vyjadrená proporcia, mužov identifikujúcich sa 

s tradičnými gender konzistentnými charakteristikami (maskulínnymi u mužov, feminínnymi 

u žien) je mimoriadne nízky. Prekvapivo ich dokonca prevyšuje aj počet mužov, u ktorých 

prevažujú feminínne charakteristiky. Počty v oboch kategóriách boli znížené na úkor 

androgýnnych respondentov, pričom počet androgýnnych mužov je výrazne vyšší, než 

androgýnnych žien. Uvedené môže signalizovať značne výraznejší trend k maskulinizácii 

obrazu ženy a rastúcu potrebu mužov inkorporovať aj feminínne charakteristiky. Počet 

Tabuľka číslo 5: Frekvencie výskytu respondentov v jednotlivých  
kategóriách dotazníka BSRI podľa pohlavia. 

Tabuľka  6: Percentuálne rozdelenie respondentov v jednotlivých  
kategóriách dotazníka BSRI podľa pohlavia. 
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androgýnnych respondentov bol najvyšší aj u žien, čo naznačuje dobre známy trend 

k inkorporácii maskulínnych charakteristík ženami a ich postupný prienik do obrazu ženy. 

Stále sa však vysoký počet žien vyhraňuje výrazne feminínne.  Uvedené proporčné rozdelenia 

a počty v jednotlivých skupinách u mužov a u žien majú výrazný vplyv na ďalšie skúmané 

vzťahy a budeme sa im venovať v diskusii. 

 

5.3.2 Inventár sexuálneho správania - Exploračná faktorová analýza 

Cieľom faktorovej analýzy bolo explorovať počet faktorov, tvoriacich Inventár pohlavných 

rolí a nájsť pre nich logické interpretatívne názvy, ktoré by sa zhodovali s obsahom položiek 

ako aj s teóriou popisujúcou novo vytvorenú kategóriu. Zistené faktory slúžili k redukcii 

počtu položiek, nakoľko ich celkový počet by činil analýzy v ďalších častiach výskumu 

neprehľadnými a náročnými na interpretovanie.  

Analyzovaný  Inventár sexuálneho správania obsahoval 66 položiek popisujúcich rôzne typy 

sexuálneho správania. Zmysluplne použiteľné faktory stojace za týmito jednotlivými typmi sa 

nám však v práci odkiaľ sme ho nadobudli (García-Vega, García a Fernández, 2005), ani 

v iných pôvodnejších prácach využívajúci tento inventár (Hsu, et al., 1994), nepodarilo 

získať. Uvedení autori neponúkli žiadne hlbšie, použiteľné teoretické rozdelenie široko 

variabilných položiek do obsažnejších kategórií, ktoré by  nám pomohli ľahšie interpretovať 

výsledky. García-Vega, García a Fernández (2005) síce pre svoj účel použili faktorovú 

analýzu, avšak zvolený počet troch faktorov a nimi použité interpretačné rámce, ktoré 

rozdeľovali položky len na konvenčné a nekonvenčné boli pre naše účely vysoko 

nepostačujúce.  

Pre faktorovú analýzu sme použili štatistický program SPSS 16.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences). Po vylúčení položiek s nízkou komunalitou (5) , interkorelujúcich položiek 

(14) a teoreticky nekonzistentných položiek (3), ich do celkovej analýzy vstúpilo 44. Ako 

metódu extrakcie sme po dôkladnom zvážení zvolili metódu analýzy hlavných komponentov 

(PCA) s ortogonálnou rotáciou varimax, ktorá ako jediná priniesla zmysluplné výsledky. 

Hodnota Keiser-Meyer-Olkinovho testu adekvátnosti výberu bola 0,879 a signifikancia 

Bartlettovho testu sfericity 0,000 čo potvrdzuje vysokú mieru vhodnosti použitých dát pre 

faktorovú analýzu.  
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Tab. č. 6: Metódou analýzy hlavných komponentov získané 
vlastné hodnoty faktorov nad hodnotou 1 spolu s percentami 

vysvetleného rozptylu. 

Počet extrahovaných faktorov, pri vlastných hodnotách väčších ako 1 (podľa Keiserovho 

kritéria) bol 11, s vysvetlením 60,075% celkového rozptylu. Konkrétne hodnoty vysvetlení 

percent celkového rozptylu, spolu s vlastnými hodnotami jednotlivých faktorov si môžete 

pozrieť v tabuľke č. 6.   

Po preskúmaní ďalších riešení pre rozdielne počty faktorov, sme ponechali pôvodné vyššie 

uvedené riešenie. Komunality položiek sa pohybovali v rozmedzí 0,407-0,783 s priemerom 

0,587. Ich konkrétne hodnoty uvádzame v tabuľke č. 7. Výsledné faktory ukazovali silnú 

faktorovú štruktúru, len s jednou položkou obsahujúcou faktorové záťaže u viacerých 

faktorov vyššie ako 0,32 (kritérium zvolené podľa Costello, Osborne, 2005). Väčšina faktorov 

bola dostatočne silná, tvorená aspoň troma položkami s hodnotou faktorových záťaží nad 0,6, 

alebo dvoma položkami s hodnotou nad 0,75.  
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Tab. č. 7: Komunality pre jednotlivé položky v metóde analýzy hlavných komponentov po extrakcii. 

Menovite sme získané faktory nazvali: ťažký peting, sadisticko-masochistické aktivity, 

sexuálna variabilita, devinantné aktivity, ľahký peting, análne aktivity, aktivity  oblečení, 

aktivity na verejnosti a neobvyklých miestach, masturbačné aktivitya, masturbačné aktivityb 

a tendencia k experimentovaniu. Uvedené faktory tvorili pôvodných získaných 11 faktorov, 

s náležitým číslovaním podľa uvedeného poradia 1-11. Konkrétne položky, ktoré ich tvorili, si 

môžete pozrieť v tabuľke č.8, spolu s faktorovými záťažami pre varimax rotáciu.  

Po zvážení sme vybrali 6 faktorov, ktoré sme spolu so siedmym následne dopočítaným 

faktorom určili ako typy sexuálneho správania, ktoré budeme skúmať ďalej vo výskumnej 

časti. Tieto faktory sme znovu očíslovali oproti pôvodnému poradiu a určili im nové 

označenia F1 – F7, pre jednoduchosť následného použitia. Boli to nasledovné: 

F1: Prvý faktor ťažký peting  tvorili genitálne aktivity dvojakého rázu. Išlo v prvom rade 

o položky vzájomnej stimulácie genitálií rukou, alebo vzájomnej masturbácie, a následne 

o položky popisujúce orálne aktivity. Tieto aktivity v plnom zmysle napĺňajú nami vyššie 

definovanú kategóriu ťažkého petingu. Celkovo sem patrilo 7 položiek. Vzájomnú 

masturbáciu by sme na tomto mieste chceli odlíšiť od masturbácie v prítomnosti partnera, kde 

sa jednotlivec stimuluje sám a partner ho pozoruje, alebo naopak on pozoruje partnera pri 

masturbácii. Posledné dve uvedené položky neboli zaradené, nakoľko tvorili obsah iného 

faktora. 
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F2: Faktor číslo dva sme nazvali sexuálna variabilita a v zásade vyjadruje tendenciu 

jednotlivca využívať počas pohlavného styku rôzne polohy, na boku, v sede, zozadu a pod. Do 

tohto faktora spadala aj položka „zvádzanie partnera“, ktorá podtrhuje výšku miery celkovej 

sexuálnej aktivity, či sexuálnej iniciatívy, ktorá by mohla stáť na pozadí dynamického 

pohlavného styku a teda odkazuje na potencionálne hlbšie faktory stojace za premenlivosťou 

polôh, ktoré však z našej pozície nemôžeme s určitosťou popísať. 

F3: Tretím faktorom boli aktivity napĺňajúce kategóriu ľahkého petingu ako mazlenie 

bozkávanie a podobne. Nezaradili sme sem položku stimulácie genitálií partnerom, ktorá 

zdieľala vyššiu časť faktorovej záťaže s prvým faktorom. 

F4: V poradí štvrtým faktorom boli análne aktivity ako análny styk či stimulácia análnej zóny. 

F5: Faktor číslo päť tvorili aktivity v oblečení, erotické objatia, stimulácia poprsia cez šaty, 

rovnako ako sledovanie obliekania partnera. S týmto faktorom takisto zdieľala zaťaženie 

faktora položka „masturbácia partnera rukou“, avšak hodnota záťaže bola len o niekoľko 

stotín vyššia než bolo považované za nevýznamné maximum. 

F6: Faktor číslo šesť tvorili sólové masturbačné aktivitya a masturbačné aktivityb v 

prítomnosti partnera, ktoré sme na základe vykonanej sekundárnej faktorovej analýzy zlúčili 

do jedného faktora masturbačné aktivity, zahŕňajúce všeobecné aktivity pri ktorých sa jedinec 

sám stimuluje rukou, a pri ktorých ho môže pozorovať partner, či on pozoruje partnera. Tento 

faktor by mal postihovať celkovú úroveň masturbačnej aktivity indivídua, teda činnosti pri 

ktorej sa sám stimuluje. V zhode s teóriou do tohto faktora spadalo aj sledovanie pornografie, 

ktoré predikuje vyššiu úroveň masturbačných aktivít. 

F7: Následne sme z položiek vyššie uvedených faktorov dopočítali faktor číslo 7, ktorý sme 

nazvali celková sexuálna aktivita. Nejde samozrejme o faktor ako taký, ale o dopočítané 

celkové skóre, vytvorené súčtom položiek ostatných faktorov. Toto skóre súhrne vyjadruje 

celkovú mieru sexuálnej aktivity jednotlivca vo všetkých typoch sexuálneho správania. 

Súhrne môžeme povedať, že jednoduchá logická interpretácia faktorov a dostatočne jasná 

faktorová štruktúra spolu s vysokým počtom položiek vykazujúcimi silné faktorové záťaže 

poukazujú na fakt, že jednotlivé kategórie sexuálneho správania ako typu činnosti sú 

zmysluplnými samostatnými celkami aj v rámci sexuálnych aktivít indivíduí. Tento fakt nám 

umožňuje pracovať s nimi ako so samostatnými behaviorálnymi okruhmi a očakávať medzi 

nimi určité rozdiely, alebo naopak podobnosti, u určitých jednotlivcov či pohlaví. 
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Tab. č. 8:Priemerné hodnoty jednotlivých pohlaví v Inventári sexuálneho správania 

5.3.3 Inventár sexuálneho správania – priemery 

Inventár sexuálneho správania nám poskytol hodnoty 7 premenných sexuálneho správania, 

získané vo vyššie popísanej faktorovej analýze. Tieto priemery uvádzame podľa jednotlivých 

skupín, ktoré sú relevantné pre náš výskum. Pre účely prehľadného porovnania boli hrubé 

skóry každého pôvodného faktora podelené počtom položiek, sýtiacich faktor. Tak sa dosiahlo 

priemerné zobrazenie, ktoré zodpovedá rozsahu použitému v teste, kde možnosti pre 

vyplnenie položiek v otázke realizovania sa v daných aktivitách boli 1=nikdy, 2=občas, 

3=často. Zvýraznený je vždy najvyšší priemer spomedzi skupín. 

Rozdiel výšky priemerov medzi pohlaviami varioval rádovo v rozmedzí stotín, čo poukazuje 

na minimálne rozdiely v daných sexuálnych správaniach medzi pohlaviami. Výnimkou sú 

masturbačné aktivity, ktoré dosahujú rozdielu až troch desiatok desatín. Uvedené je 

konzistentné s výskumnou literatúrou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V skupine mužov v inventári BSRI dosahovali najvyšších hodnôt respondenti z kategórie 

androgýnnych a následne nediferencovaných. Priemery variovali rádovo v rozmedzí 

niekoľkých desiatok desatín. Nižšie rozdiely ukazovali aktivity ako masturbácia, celková 

sexuálna aktivita a aktivity v oblečení.  
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Tab. č. 9:Priemerné hodnoty jednotlivých skupín mužov podľa inventáru BSRI v Inventári 
sexuálneho správania 

Tabuľka č. 10:Priemerné hodnoty jednotlivých skupín žien podľa inventáru BSRI 
v Inventári sexuálneho správania 

 

 

 

 

 

 

 

 

U žien boli priemery jednoznačne najvyššie v skupine androgýnnych. Jedinou a výraznou 

výnimkou bola masturbačná aktivita v ktorej dosahovali najvyššie hodnoty maskulínne ženy 

a to dokonca až do výšky rozdielu troch desiatok desatín. Tento fakt je mimoriadne 

zaujímavý, nakoľko masturbácia je jednou z mála sexuálnych aktivít v ktorej meta-analytické 

výskumy (Oliver, Hyde, 1993; Petersen, Hyde, 2010) konštantne poukazujú na rozdielne  

hodnoty medzi mužmi a ženami. Fakt je o to zaujímavejší, že sú to práve maskulínne ženy, 

ktorých priemerné skóre sa najviac blíži priemernému skóru mužov. Rozdiely v ostatných 

typoch sexuálneho správania medzi jednotlivými skupinami žien podľa BSRI sa pohybovali 

do niekoľko desiatok desatín. Najnižšie rozdiely boli v celkovej sexuálnej aktivite, aktivitách 

v oblečení a análnych aktivitách, pohybujúce sa rádovo v stotinách.  
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Tabuľka č. 11:Priemerné hodnoty typov sexuálneho správania 
 u pohlavne typizovaných a netypizovaných mužov 

Tab. č. 12:Priemerné hodnoty jednotlivých sexuálnych správaní  
u pohlavne typizovaných a netypizovaných  žien v Inventári sexuálneho správania. 

Následne uvádzame priemerné hodnoty inventáru BSRI vo forme pohlavne typizovaných 

(maskulínnych) a netypizovaných (androgýnnych) skupín mužov. Najvyššie hodnoty 

dosahovali pohlavne netypizovaní jednotlivci a to s rozdielom približne v rozmedzí desať až 

tridsať desatín. Najmenšie rozdiely boli v masturbácii,  v aktivitách v oblečení a sexuálnej 

variabilite. Najvyššieho rozdielu dosiahli análne aktivity a ťažký peting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne ako v skupine mužov, priemerné hodnoty všetkých typov sexuálneho správania boli 

vyššie u pohlavne netypizovaných žien (androgýnnych) oproti pohlavne typizovaným 

(feminínnym). Väčšina rozdielov sa pohybovala v rozmedzí desať až dvadsať desatín. 

Najnižšie, iba niekoľko stotinové rozdiely boli zistené v análnych aktivitách a aktivitách 

v oblečení.  
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5.4 VÝSLEDKY - HYPOTÉZY 

V tejto kapitole budeme prezentovať výsledky jednotlivých štatistických testov, ktoré sme 

realizovali pre overenie platnosti jednotlivých hypotéz, uvedených v kapitole 5.1. Ide 

predovšetkým o prehľadné zobrazenie a popísanie jednotlivých výstupov z testov. 

Konkrétnejším konotáciám, rovnako ako celkovým širším súvislostiam, vzhľadom na teóriu 

sa budeme venovať v diskusii. 

 

H1: Medzi pohlaviami nebudú žiadne signifikantné rozdiely v žiadnom type sexuálneho 

správania okrem F6: masturbačných aktivít a F7: celkovej sexuálnej aktivity 

Uvedenú hypotézu sme overovali pomocou neparametrického Mann-Whitneyho U testu pre 

dva nezávislé výbery a bola potvrdená na hladine významnosti α = 0,05. Výsledky ukazujú, 

že medzi mužmi (N=166) a ženami (N=436) nie je v jednotlivých typoch sexuálneho 

správania rozdiel. Výnimku tvoria v prvom rade masturbačné aktivity, ktorých rozdiel sa 

dokonca potvrdil pre p menšie ako 0,01. Na hranici potvrditeľnosti sa medzi pohlaviami 

ukázal rozdiel v celkovej sexuálnej aktivite. Tieto výsledky sú v zhode s teóriou a boli 

očakávané. Konkrétne p a Z hodnoty spolu s hodnotami U pre Mann-Whitneyho test  

a priemerným poradím si môžete prehľadne pozrieť v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

 

 

 

Tab. č. 13: Mann-Whitneyho test pre dva nezávislé výbery zisťujúci prítomnosť rozdielov v typoch 
sexuálneho správania medzi pohlaviami 
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H2.1: Medzi gender skupinami (androgýnnymi, maskulínnymi a feminínnymi) budú štatisticky 

významné rozdiely aspoň v troch typoch sexuálneho správania u mužov. 

Uvedenú hypotézu sme overovali pomocou neparametrického Kruskal-Wallisovho testu pre 3 

a viac nezávislých výberov, pričom sme v skupine mužov porovnávali priemery 

androgýnnych (N=121), maskulínnych (N=13) a feminínnych (N=25) respondentov 

v jednotlivých typoch sexuálneho správania. Hypotéza sa potvrdila na hladine významnosti 

α=0,05 (df=2). Rozdiely medzi jednotlivými gender skupinami sa ukázali takmer pre všetky 

typy sexuálneho správania, čo poukazuje na výraznú úlohu genderu ako jedného z jeho 

determinantov. U mužov v masturbačných aktivitách a aktivitách v oblečení sme nenašli 

žiadne významné rozdiely medzi gender skupinami. Spomedzi všetkých typov sexuálneho 

správania mali konštantne najvyššie priemerné poradie androgýnni jedinci. Konkrétne 

hodnoty priemerných poradí Kruskal-Wallisovho H a p hodnôt pre konkrétne typy sexuálneho 

správania a gender skupiny si môžete prehľadne pozrieť v nasledujúcej tabuľke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 14: Kruskal-Wallisov test pre 3 a viac nezávislých výberov zisťujúci prítomnosť rozdielov 
v typoch sexuálneho správania medzi gender skupinami u mužov 
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Tab. č. 15: Kruskal-Wallisov test pre 3 a viac nezávislých výberov zisťujúci prítomnosť rozdielov 
v typoch sexuálneho správania medzi gender skupinami u žien 

H2.2: Medzi gender skupinami (androgýnnymi, maskulínnymi a feminínnymi) budú štatisticky 

významné rozdiely aspoň v troch typoch sexuálneho správania u žien. 

Uvedenú hypotézu sme overovali pomocou neparametrického Kruskal-Wallisovho testu pre 3 

a viac nezávislých výberov, pričom sme v skupine žien porovnávali priemery androgýnnych 

(N=250), maskulínnych (N=41) a feminínnych (N=131) respondentov v jednotlivých typoch 

sexuálneho správania. Hypotéza sa potvrdila na hladine významnosti α=0,05 (df=2).  

Rozdiely medzi gender skupinami sa potvrdili takmer pre všetky typy sexuálneho správania. 

U žien boli výnimkou análne aktivity a aktivity v oblečení, pre ktoré nebol zistený štatisticky 

významný rozdiel v jednotlivých skupinách. Celkovo boli najvyššie priemerné poradia 

u androgýnnych žien, a to pre všetky typy sexuálnych správaní, okrem masturbačných aktivít, 

kde najvyššiu hodnotu dosiahli androgýnne ženy. Tento údaj je zvlášť zaujímavý, pre 

interpohlavné špecifiká masturbácie, rovnako ako odlišnosť tohto údaju od skupiny mužov. 

Nemenej zaujímavý je nepreukázaný rozdiel v análnych aktivitách, taktiež odlišný od skupiny 

mužov. Konkrétne hodnoty priemerných poradí Kruskal-Wallisovho H a p hodnôt  pre 

konkrétne typy sexuálneho správania a gender skupiny si môžete prehľadne pozrieť 

v nasledujúcej tabuľke. 
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H3.1: U mužov budú medzi pohlavne typizovanými (maskulínnymi) a pohlavne 

netypizovanými (androgýnnymi) štatisticky významné rozdiely aspoň v troch typoch 

sexuálneho správania. 

Rozdiely medzi pohlavne typizovanými (N=13) a netypizovanými (N=121) respondentmi 

v skupine mužov sme testovali pomocou Mann-Whitneyho testu pre dva nezávislé výbery. 

Uvedená hypotéza sa potvrdila na hladine významnosti α=0,05, avšak rozdiel bol nájdený len 

v minimálnom potrebnom počte sexuálnych správaní, konkrétne nasledovných troch: ťažký 

peting, análne aktivity a celková sexuálna aktivita. U prvých dvoch boli takisto nájdené 

výraznejšie rozdiely v priemernom poradí.  Ostatné typy sexuálneho správania nevykazujú 

signifikantné rozdiely medzi skupinami. Netypizovaní jednotlivci vykazovali vyššie hodnoty 

priemerných poradí u všetkých premenných. Konkrétne hodnoty Mann-Whitneyho U, Z a p 

hodnôt spolu s priemernými poradiami si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 16: Mann-Whitneyho U test pre dva nezávislé výbery zisťujúci prítomnosť rozdielov v typoch 
sexuálneho správania medzi pohlavne typizovanými a netypizovanými jedincami u mužov 
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H3.2: U žien budú medzi pohlavne typizovanými (maskulínnymi) a pohlavne netypizovanými 

(androgýnnymi) štatisticky významné rozdiely aspoň v troch typoch sexuálneho správania. 

Rozdiely medzi pohlavne typizovanými (N=131) a netypizovanými (N=250) respondentmi 

v skupine žien sme testovali pomocou Mann-Whitneyho testu pre dva nezávislé výbery. 

Uvedená hypotéza sa potvrdila na hladine významnosti α=0,05 , pričom signifikantné 

rozdiely sa prejavili vo väčšine typov sexuálnych správaní veľmi výrazne, až na jednu 

výnimku pre p ≤  0,01. Aktivity v ktorých nebol nájdený štatisticky významný rozdiel boli 

análne aktivity  a aktivity v oblečení. Vo všetkých typoch sexuálneho správania dosiahli 

pohlavne netypizované ženy vyššieho priemerného skóre oproti typizovaným. Konkrétne 

hodnoty Mann-Whitneyho U, Z a p hodnôt spolu s priemernými poradiami si môžete pozrieť 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 17: Mann-Whitneyho U test pre dva nezávislé výbery zisťujúci prítomnosť rozdielov v typoch 
sexuálneho správania medzi pohlavne typizovanými a netypizovanými jedincami u žien 
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H4: Vo všetkých typoch sexuálneho správania budú štatisticky významné rozdiely medzi 

pohlavne typizovanými (maskulínnymi) mužmi a pohlavne typizovanými (feminínnymi) 

ženami. 

Uvedenú hypotézu sme zamietli na hladine významnosti α=0,05. Väčšina typov sexuálneho 

správania nevykazovala medzi pohlavne typizovanými, maskulínnymi mužmi (N=13) 

a pohlavne typizovanými, feminínnymi ženami (N=131) signifikantné rozdiely. Výnimkou 

bola masturbačná aktivita a análne aktivity, u ktorých rozdiel dosiahol štatisticky 

významných hodnôt. Priemerné poradia sa neukázali v prospech žiadnej skupiny s podobným 

počtom premenných s vyššími hodnotami u mužov aj u žien. V premenných s rozdielom 

medzi skupinami bolo priemerné poradie vyššie v masturbačnej aktivite u mužov 

a v análnych aktivitách u žien a to v oboch prípadoch výrazne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 18: Mann-Whitneyho U test pre dva nezávislé výbery zisťujúci prítomnosť rozdielov v typoch 
sexuálneho správania medzi pohlavne typizovanými mužmi a ženami 
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5.5 DISKUSIA 

V našej práci sme za zaoberali vplyvom gender charakteristík na indivídum, konkrétne na 

sexualitu a sexuálne správanie. Hlavným cieľom bolo určiť, čo je výraznejším determinantom 

sexuálneho správania - gender, alebo biologické pohlavie. Túto dualitu čiastočne reflektujú 

esencionalistické verzus sociálne konštruktivistické prúdy a teórie, ktoré pod nich spadajú. 

Esencionalistický prístup chápe špecifické fenomény ako prirodzené, nevyhnutné, univerzálne 

a biologicky determinované, a rozdiely v nich ako založené na kvalitatívnych odlišnostiach, 

pričom sociálny konštruktivizmus ich naopak pokladá za založené na realite, ktorá je sociálne 

konštruovaná a rozdiely v nich odvodzuje od rozdielov v sociálne determinovaných 

premenných, alebo od tendencie jednotlivcov udržiavať svoje správanie normatívne 

vzhľadom tieto premenné. Uvedené stanoviská esencionalizmu a sociálneho konštruktivizmu 

sa rovnakým spôsobom skrz čiastkové teórie aplikujú na našu problematiku intersekcie 

gender a sexuality. Vzhľadom na širokú paletu prístupov a teoretizovanie špecifických oblastí 

sexuálneho správania sa naše výsledky v relevancii pre jednotlivé teórie líšia, avšak v globále 

vďaka riešeniu kľúčového rozdelenia v zásade odvíjajúceho sa od sporu nature verzus nurture 

majú svoje implikácie pre každú z nich a prechádzajú skrz tematické celky, či už v oblasti 

sexuality, alebo gender. V diskusii sa budeme venovať prepojeniu výskumných výsledkov 

s teóriou, vzhľadom na jednotlivé hypotézy, ich interpretáciou a zaradením do širšieho 

kontextu, rovnako ako zhodnotením miery zovšeobecniteľnosti a limitácií nášho výskumu. 

Prvá hypotéza overovala predpoklad, ktorý systematicky uvádzajú meta-analytické výskumy 

rozdielov v sexualite a síce, že až na niektoré špecifické témy, ako celková sexuálna aktivita 

podmienená vyššou sexuálnou túžbou u mužov, alebo masturbačné aktivity, nie sú medzi 

jednotlivými pohlaviami výrazné rozdiely v sexuálnom správaní. Naše výsledky sú v zhode 

s uvedeným, nakoľko spomedzi siedmych sledovaných typov sexuálneho správania: ťažký 

peting, sexuálna variabilita, ľahký peting, análne aktivity, aktivity v oblečení, masturbačná 

aktivita a celková sexuálna aktivita, to boli len posledné dve, ktoré ukázali konzistentný 

rozdiel medzi pohlaviami. 

Uvedené výsledky nepodporujú všeobecné esencionalistické stanoviská ako také, pre 

existenciu rozdielov v sexualite jednotlivých pohlaví, nakoľko väčšina sexuálnych správaní 

nebola u jednotlivých pohlaví signifikantne rozdielna, avšak podporuje čiastkové predikcie 

oboch teoretických prístupov, ktoré pod neho spadajú. 
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V rámci konkrétnej opozície esencionalizmu môžeme povedať, že vo viacerých sexuálnych 

správaniach neboli nájdené rozdiely medzi pohlaviami a nie je teda dôvod predpokladať 

u nich výrazné prirodzené, či biologické premenné, ktoré by ich determinovali odlišne u 

mužov a žien. Prirodzene existenciu týchto premenných a ich vplyv nemôžeme vylúčiť, avšak 

môžeme povedať, že ich vplyvy sa pre väčšinu sexuálnych správaní v našej štúdii neukázali 

ako dostatočne silné, alebo dostatočne pohlavne diferencované pre vytvorenie odlišností 

medzi pohlaviami.  

Na druhej strane však v konkrétnych predikciách biologických a evolučných perspektív, 

v rámci rozdielov medzi pohlaviami boli práve v očakávaných sexuálnych správaniach 

nájdené rozdiely, čo poukazuje na vyššiu pravdepodobnosť ich platnosti. Biologické teórie 

predpokladajú, že vzhľadom na rozdielne možnosti sledovať mieru vlastného vzrušenia medzi 

mužmi a ženami, muži začínajú explorovať svoju sexualitu v rámci masturbácie skôr čo ich 

vedie k celkovo vyššej sexuálnej rozvinutosti a vyššej sexuálnej aktivite. Rovnako tak 

evolučné teórie predpokladajú, že faktické rozdiely medzi mužmi a ženami v adaptívnych 

stratégiách prenosu génov v procese evolúcie spôsobili vyššiu mieru sexuálnej aktivity 

u mužov. Naše výsledky ukazujú vyššiu sexuálnu aktivitu u mužov rovnako tak ako rozdiely 

v masturbácii medzi mužmi a ženami. To poskytuje ďalšiu základňu pre uvedené teórie 

v konkrétnych prípadoch. Ich aplikácia na rozdiely v sexualite všeobecne však ostáva skôr 

sporná, nakoľko v ostatných typoch sexuálneho správania neboli medzi jednotlivými 

pohlaviami nájdené rozdiely a je teda nepravdepodobné, že by evolučné tlaky boli tak silným 

determinantom sexuálneho správania v jeho špecifikách.  

Ak uvažujeme o rozdieloch v sexualite, vždy je potrebné uvedomiť si na akej úrovni 

generalizácie o sexuálnom správaní uvažujeme. Niektoré výskumy ukazujú, že ak sa detailne 

zaoberáme konkrétnymi charakteristikami jednotlivých typov sexuálneho správania, napríklad 

situačnými premennými, alebo špecifickejšími parametrami (ako napríklad preferencia a 

použitie jazyka pri bozkávaní, rozdiely výskytu jeho použitia a spôsobu použitia získaných 

chemických informácií a pod.) je možné medzi jednotlivými pohlaviami nájsť rozdiely. 

Vzhľadom na spôsob analýzy, ktorým prebehol náš výskum, nemôžeme jednoznačne takúto 

možnosť existencie rozdielov na mikroúrovni vylúčiť.  

Sociálne konštruktivistické stanoviská odvodzujú odlišné sexuálne správanie mužov a žien 

v zásade z nasledujúcich reálií: a) od v socializácii internalizovaných rozdielnych konotácií 

vychádzajúcich z koncepcií muža a ženy v spoločnosti a  procesu pohlavnej typizácie, ktorým 

človek udržiava svoje správanie s týmito obrazmi konzistentné  b) z pozorovania jednotlivých 
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pohlaví v rodovo stereotypných úlohách, či už v médiách, alebo reálnom živote. Nenájdenie 

rozdielov vo väčšine sexuálnych správaní, môže mať pre uvedené teórie rôzne implikácie. 

Nesignifikantná miera rozdielu v sexuálnych správaniach medzi pohlaviami môže byť 

spôsobená neexistenciou, alebo nízkou hodnotou rozdielu v sociálnych reštrikciách, ktorú 

obrazy muža a ženy môžu mať v oblasti konkrétnych sexuálnych správaní.  

Ako už bolo uvedené, existencia dvojitého štandardu, teda rozdielneho posudzovania 

sexuality muža a ženy, je stále aktuálna, avšak rovnako tak bolo poukazované na zvyšovanie 

sa zobrazenia sexuálne angažovanejších žien a teda alterovanie pôvodne reštriktívneho 

prístupu k ženskej sexualite. Otázkou však ostáva, nakoľko sa jednotlivé implikácie týkajú aj 

konkrétnych sexuálnych správaní, alebo len sexuálneho správania a jeho miery vo 

všeobecnosti.  

Mimoriadne dôležitou je však v tejto otázke úloha rozloženia jednotlivcov z hľadiska gender 

medzi mužmi a ženami. Ak by sme totiž chceli neexistenciu rozdielov medzi mužmi a ženami 

v sexualite odvodzovať od neexistencie rozdielov v sociálnych preskripciách pre jednotlivé 

pohlavia, museli by sme predpokladať, že ako v skupine mužov tak v skupine žien je 

minimálne väčšinový podiel tých jednotlivcov, ktorý sa s ňou identifikujú. Tento fakt sa však 

nepotvrdil a z hľadiska tradičného rozdelenia rolí, alebo gender stereotypných charakteristík 

agency a communion, môžeme povedať, že v skupine mužov aj v skupine žien je 

nadpolovičná väčšina jednotlivcov organizujúcich svoje selfkoncepty androgýnne, teda 

gender nestereotypne. Tento fakt poukazuje na relativizačné tendencie v oblasti pohlavných 

rolí, ktoré stále viac smerujú k väčšej individuálnej slobode či oceňovaniu androgýnnych 

vlastností. Ak sú teda v populácii vyššie percentá mužov a žien androgýnnych a teda – 

pohlavne netypizovaných, minimalizuje to efekt sociálnych premenných pre zistené rozdiely 

v sexualite v prospech biologických, či evolučne podmienených rozdielov, nakoľko teória 

gender schémy predpokladá u týchto jednotlivcov aschematicky organizované selfkoncepty 

a tendencie k behaviorálnym výstupom nezávislým od perzistencie a charakteru gender 

stereotypných obrazov a normativity v spoločnosti. Na druhej strane, sa pravdepodobne ešte 

ako podstatnejší ukazuje fakt, že percentuálny pomer androgýnnych jednotlivcov v skupine 

mužov bol výrazne vyšší ako v skupine žien, čo mohlo spôsobiť zistený rozdiel v celkovej 

miere sexuálneho správania. Ako totiž ukazujú ďalšie výsledky, zistené v hypotéze číslo tri, 

androgýnni jednotlivci konštantne vykazujú vyššiu mieru sexuálnej aktivity nie len celkovo, 

ale aj v konkrétnych typoch sexuálneho správania. Tento fakt vrhá tieň pochybností na 
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preukázateľnosť rozdielu v celkovej miere sexuálnej aktivity medzi pohlaviami, rovnako ako 

na jeho biologické, či evolučné explanácie. 

Súhrne môžeme povedať, že nezistené rozdiely vo väčšine typov sexuálneho správania 

odporujú esencionalistickým stanoviskám o prirodzenosti rozdielov medzi mužmi a ženami 

v sexualite na úrovni konkrétnych behaviorálnych prejavov a to či z biologického, alebo 

evolučného hľadiska. Avšak v prípadoch masturbácie a celkovej miery sexuálnej aktivity sa 

predikcie uvedených teórií potvrdili, čo poukazuje na ich determinanty odvíjajúce sa od 

biologického pohlavia. Tento fakt je podporený väčšinovým výskytom androgýnnych 

jedincov v skúmanej populácii, ktorý vzhľadom na teóriu gender schémy redukuje efekt 

možných sociálnych faktorov. Na druhej strane pomer androgýnnych jednotlivcov 

v celkovom rozložení súboru z hľadiska gender bol výrazne vyšší u mužov ako u žien. 

Nakoľko ďalšie výsledky konštantne naznačujú vyššiu mieru sexuálnej aktivity u týchto 

jednotlivcov, takmer u všetkých sexuálnych správaní, je možné že zistený rozdiel v celkovej 

miere sexuálnej aktivity u mužov bol alterovaný v dôsledku nerovnomerného rozloženia 

súboru z hľadiska pohlavnej typizácie. Uvedené sa zdá relevantné hlavne vo svetle faktu, že p 

hodnota signifikancie rozdielov medzi pohlaviami v celkovej miere sexuálnej aktivity bola na 

hranici preukázateľnosti na hladine významnosti α=0,05 .   Rovnako tak je možné, že nakoľko 

väčšina výskumov sexuality nesleduje gender premenné, mohol byť rozdiel medzi mužmi 

a ženami v miere sexuálnej aktivity taktiež spôsobený podobne a to o to viac, že pomer 

androgýnnych jednotlivcov u mužov a u žien v našom výskume nebol arbitrárny, ale 

vychádzal z reálneho rozloženia v celkovej populácii. Za jednoznačne preukázateľný rozdiel 

medzi pohlaviami teda môžeme považovať iba odlišnosti v kategórii masturbačné aktivity, 

vykazujúci oveľa preukázateľnejšie p hodnoty pre rozdiel medzi pohlaviami potvrdzujúce ho 

na hladine významnosti α=0,01. Pre ďalšie výskumy odporúčame sledovať gender 

charakteristiky ako relevantné premenné pri zisťovaní rozdielov v sexualite medzi mužmi 

a ženami. 

Z hľadiska analýz predikcií vyplývajúcich z biologických a evolučných teórií vo svetle našich 

výsledkov je potrebné povedať, že náš výskum nerozlišoval medzi partnerským, manželským, 

mimomanželským či náhodným a nezáväzným sexuálnym správaním, v rámci ktorého by 

mohli tieto teórie získať ďalšie podporujúce empirické základy, rovnako ako podklady pre 

presnejšie overenie a určenie miery rozdielností v sexualite medzi mužmi a ženami. 
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Získané výsledky sú v súlade s hypotézou genderových podobností, ktorá tvrdí, že muži 

a ženy sú rozdielni v niektorých psychologických premenných, avšak nie vo všetkých 

a rovnako tak sú rozdielni iba v niektorých typoch sexuálnych prejavov. Dovoľujeme si 

povedať, že táto hypotéza je zaujímavá hlavne z hľadiska jej kontrapozície voči prehnanému 

zovšeobecňovaniu z čiastkových oblastí na závery o stave veci ako takej. Je pravdou, že 

charakteristiky ako celková miera sexuálnej aktivity sa pravdepodobne určitým spôsobom 

prejavujú aj v miere angažovania sa v jednotlivých sexuálnych správaniach. To však 

neznamená, že sexualita muža a ženy je natoľko rozdielna, aby sme z uvedeného vyvodzovali 

závery o esenciálnej rozdielnosti muža a ženy, alebo ich nebodaj generalizovali a preháňali 

(tak ako to často k škode robí populárna literatúra) a prehliadali jej podobnosti, či iné 

potencionálne determinujúce faktory stojace na pozadí zisteného stavu. Nami ponúkané 

výsledky sú samozrejme výsledkami na zvolenej úrovni analýzy a jemnejšie prešetrenie 

rozdielov v sexualite, hlavne na mikroúrovni charakteristík jednotlivých typov sexuálneho 

správania ostáva predmetom ďalších výskumov. 

 

Hypotéza číslo dva bola zameraná na zistenie interindividuálnych rozdielov v sexuálnom 

správaní medzi jednotlivými skupinami v inventári pohlavných rolí S. Bemovej. V základe 

rozdelenia respondentov do skupín podľa tohto nástroja, stojí miera v akej jednotlivec 

popisuje samého seba v súlade s tradičnou kategorizáciou mužských a ženských adjektív, 

vychádzajúcou z tradičného rozdelenia rolí. Ako sme ukázali v predvýskume, nástroj rovnako 

tak rozlišuje medzi maskulínnymi respondentmi - ako tými, ktorí inkorporujú agency 

charakteristiky, stereotypne pankulturálne asociované s mužmi, feminínnymi ako 

inkorporujúcimi communion charakteristiky pankulturálne asociovanými so ženami 

a androgýnnymi zase ako jedincov zahŕňajúcimi vo vysokej miere oba tieto stereotypné póly 

(nestereotypným spôsobom a síce v kombinácii). Jednotlivé skupiny teda reflektovali tradičné 

obrazy muža a ženy. Tieto obrazy, majú podľa teórií sociálneho konštruktivizmu vplyv na 

sexualitu jednotlivca skrz procesy učenia a kognitívne procesy a sú tak výraznejším 

determinantom ako na evolučnom, či biologickom základe fungujúce mechanizmy. Naše 

výsledky podporujú tento predpoklad, nakoľko medzi androgýnnymi, feminínnymi 

a maskulínnymi respondentmi existovali signifikantne vysoké rozdiely v piatich zo siedmych 

typov sexuálneho správania, viackrát dosahujúce hladinu významnosti α=0,01 alebo sa k  nej 

približujúce. Uvedené sme analyzovali zvlášť pre mužov a ženy, pričom preukázateľnejšie sú 

výsledky u žien, kde počet respondentov v každej skupine presiahol 40.  
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Získané výsledky sú zaujímavé. Jednotlivé gender skupiny sa medzi sebou u oboch pohlaví 

líšili v nasledovných typoch sexuálneho správania: ťažký peting, sexuálna variabilita, ľahký 

peting a miera celkovej sexuálnej aktivity a v masturbačných aktivitách u žien a análnych 

aktivitách u mužov. Ani u jedného pohlavia neboli nájdené žiadne rozdiely v 

erotických aktivitách prevádzaných v oblečení. Je možné, že sociálna normativita sa na 

aktivity s tak malým sexuálnym nábojom (v porovnaní s ostatnými) aplikuje v nižšej miere, 

alebo vôbec nevzťahuje. Kontrastne povedané, aktivitami medzi ktorými neboli nájdené 

rozdiely boli análne aktivity u žien a masturbačné aktivity u mužov.   

Nenájdenie rozdielu v análnych aktivitách u žien je viac ako prekvapivé, nakoľko výskumy  

poukazujú na vplyv tradičného rozdelenia rolí v postojoch voči análnemu  styku. Naopak 

u mužov bol medzi jednotlivými gender skupinami signifikantný rozdiel, pričom najviac sa 

v análnom sexe angažovali androgýnni jednotlivci (rovnako ako vo všetkých ostatných 

sexuálnych správaniach u mužov). Je možné, že dané rozdiely medzi pohlaviami vo vplyve 

gender premenných boli spôsobené charakterom činnosti, kde v heterosexuálnom análnom 

styku prijímajú ženy do análneho otvoru mužov penis, na rozdiel od mužov, pre ktorých je 

činnosť opačná. Tento fakt sa rozhodne nevyhne určitým praktickým konotáciám pre 

jednotlivé pohlavia, avšak nami skúmaný faktor análne aktivity zahŕňal aj činnosti ako 

stimulácia análnej zóny partnerovi, alebo partnerom, ktoré takéto konotácie nemajú. Otázkou 

ostáva, že ak majú muži a ženy približne rovnaké priemery v análnych aktivitách, ako je 

možné, že gender premenné tvoria u mužov medzi maskulínnymi , feminínnymi 

a androgýnnymi štatisticky významné rozdiely a u žien nie. Možností môže byť prirodzene 

mnoho, avšak ich analýzy by siahali za vedecký rámec podkladov podaných v tejto práci. 

Odpovede by sme zrejme najskôr mali hľadať v premenných , ktoré svojou silou prevážia 

subtílnejší vplyv gender premenných, ekvivalentne ako v prípade masturbácie kde nájdené 

rozdiely medzi skupinami žien a nie medzi skupinami mužov zďaleka nie sú tak prekvapivé.  

Masturbácia sa ukazuje ako aktivita prejavujúca sa u mužov od ranného veku s vysokým 

výskytom vo všetkých vekových kohortách a s rovnako tak rozšíreným praktikovaním. 

Rovnako je jednou z mála sexuálnych činností, v ktorej sa ukazujú tak výrazné rozdiely 

medzi mužmi a ženami. Neprekvapuje nás teda, že vysoká miera perzistencie masturbácie 

u mužov, alebo skôr jej determinanty, či už biologického, alebo evolučného charakteru nám 

neposkytli možnosť sledovať rozdiely podľa gender skupín. U žien, kde je vyššia možnosť 

variability, nakoľko ostatné vplyvy nie sú pravdepodobne tak výrazné, sa rozdiely medzi 

gender skupinami našli a to dokonca na hladine významnosti α=0,01. Laicky povedané, muži 
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masturbujú všetci, ženy nie. Ďalšou zaujímavosťou tohto prípadu je, že zatiaľ čo u všetkých 

aktivít u žien boli najvyššie priemerné poradia a teda najvyššia sexuálna aktivita 

u androgýnnych žien, u masturbácie to boli práve maskulínne ženy, ktoré masturbovali 

najviac.  

Celkovo môžeme povedať, že v porovnaní rozdielov medzi pohlaviami a rozdielov 

v závislosti od gender skupín, sme identifikovali tri zo siedmych správaní, ktoré boli 

rozdielne v gender skupinách, ale nie na základe pohlaví, konkrétne ťažký peting, sexuálna 

variabilita, a ľahký peting. Rovnako tak ďalšie dve, pre ktoré gender premenné tvorili rozdiel 

len u jedného z pohlaví – boli to masturbačné a análne aktivity. V neposlednom rade gender 

premenné determinovali aj interindividuálnu variabilitu v celkovej miere sexuálnej aktivity 

u oboch pohlaví, tak ako aj biologické pohlavie samo o sebe. Uvedené ukazuje vysokú mieru 

funkcie genderu v determinácii sexuálneho správania, čo vyzdvihuje skôr prístupy sociálneho 

konštruktivizmu na úkor biologických, či evolučnými procesmi spôsobených rozdielov. 

Prípady ako masturbačné aktivity potencionálne poukazujú na vzťah gender 

a esencionalistických vplyvov, nakoľko sa ukazuje, že v tejto aktivite, ktorá konštantne 

vykazuje rozdiely medzi pohlaviami (a teda poukazuje na svoje silné esencionalistické 

podklady) neboli u mužov nájdené žiadne rozdiely medzi gender skupinami, ale v skupine 

žien áno. Je teda pravdepodobné, že u mužov, kde je táto aktivita prirodzene a často 

praktikovaná, tieto vplyvy potlačili subtílnejšie rozdiely v závislosti od gender premenných, 

ale v skupine žien, kde masturbácia zďaleka nevykazuje tak výraznú prevalenciu a teda 

poskytuje viac priestoru pre variabilitu, boli gender vplyvy preukázané dokonca veľmi 

výrazne. Ukazuje sa nám tak, že biologické vplyvy a gender vplyvy môžu zaujímavo 

interagovať a dopĺňať sa. Ďalej môžeme povedať, že nakoľko gender sa prejavil takmer vo 

všetkých typoch sexuálneho správania (okrem aktivít v oblečení, ktoré s najväčšou 

pravdepodobnosťou nemajú silné sociálne konotácie) je možné ho považovať za rozšírenejší 

a mimoriadne výrazný determinant rozdielov v sexualite medzi indivíduami. Následne však 

v aktivitách , ktoré sú konštantne rozdielne medzi mužmi a ženami, sa esencionalistické 

vplyvy ukazujú ako výrazné a v týchto prípadoch aj silnejšie ako gender vplyvy. Sú to však 

práve tieto aktivity, v ktorých sa ponúka priestor pre interakciu explanácií oboch uvedených 

prístupov.  

Na základe údajov získaných v prvých dvoch hypotézach môžeme povedať, že  poukazujú na 

vyššiu pravdepodobnosť platnosti tvrdenia, že rozdiely v sexualite v rámci jednotlivých 

pohlaví sú väčšie ako rozdiely medzi pohlaviami všeobecne.  A rovnako tak, že tieto rozdiely 
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sú spôsobené procesmi súvisiacimi s obrazmi muža a ženy v spoločnosti, s maskulinitou 

a feminitou, alebo agency a communion, ktoré stoja v základe sociálne konštruktivistických 

teórií. 

 

Tretia hypotéza mala za cieľ poskytnúť bližšie údaje o charaktere rozdielov v závislosti od 

gender charakteristík vzhľadom na teóriu gender schémy S. Bemovej.  Bemová v nej rozlišuje 

pohlavne typizovaných a netypizovaných jednotlivcov, pričom pohlavne typizovaní majú 

tendenciu  udržať svoje správanie konzistentné s normami adekvátnymi pre ich pohlavie 

a pohlavne netypizovaní takéto obmedzenia nemajú nakoľko v schématickom spracovaní 

informácií nedosahuje kategória pohlavia dostatočnú relevanciu. Výsledky ukazujú, že 

pohlavne netypizovaní jednotlivci konštantne vykazujú vyššie priemerné poradie, vo všetkých 

typoch sexuálneho správania pre obe pohlavia oproti pohlavne typizovaným. U žien sa 

rozdiely medzi uvedenými skupinami potvrdili pre rovnaké typy sexuálneho správania ako 

rozdiely medzi tromi gender skupinami (androgýnnymi, feminínnymi a maskulínnymi) 

analyzovanými v hypotéze číslo dva a to mimoriadne signifikantne, väčšinou na hladine 

významnosti α=0,01, alebo hodnotami sa k nej približujúcimi. Jediné aktivity nepreukazujúce 

rozdiely teda boli análne aktivity a aktivity v oblečení. U mužov boli výsledky rozpačitejšie, 

nakoľko dva z pôvodne potvrdených rozdielov v hypotéze číslo dva (pre všetky tri skupiny), 

sa nepreukázali ako signifikantné, išlo o sexuálnu variabilitu a ľahký peting. Je potrebné však 

povedať, že tento fakt môže byť spôsobený aj nízkym počtom respondentov v skupine 

pohlavne typizovaných mužov (N=13)  a môže isť o takto spôsobenú náhodnú variáciu. Tento 

predpoklad podporujú aj vyššie priemerné poradia pohlavne netypizovaných mužov vo 

všetkých typoch sexuálneho správania, avšak vo všetkých prípadoch ho jednoznačne doložiť 

nemôžu.  

Pohlavná typizácia ako miera popisu seba samého v zhode s gender stereotypnými obrazmi 

muža a ženy a zároveň ako proces, v ktorom jednotlivci nadobúdajú normatívne reštrikcie v 

správaní na základe implikácií týchto obrazov, vo výraznej miere alteruje sexuálne správanie  

a spôsobuje rozdiely medzi jednotlivcami v rámci jednotlivých pohlaví. Tento fakt sa potvrdil 

výraznejšie u žien, avšak vo viacerých typoch sexuálneho správania aj u mužov. Je možné, že 

širšia ponuka behaviorálnych prejavov, ktorá je k dispozícii pohlavne netypizovaným 

jednotlivcom, následné ďalšie súvisiace osobnostné charakteristiky, alebo výhody plynúce 

s inkorporácie charakteristík oboch pohlaví nejakým spôsobom vedú týchto jednotlivcov ku 

konzistentne preukázanej vyššej miere sexuálnej aktivity. Konkrétne môžeme uvažovať o 
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širokom rámci dôvodov od jednoduchšieho nachádzania sexuálnych partnerov až po 

liberálnejšie postoje voči sexualite súvisiace s nižšou konformitou všeobecne, nie len výlučne 

v normativite založenej na genderi. Akékoľvek precíznejšie preukázanie uvedeného by si však 

vyžadovalo samostatné výskumné práce a naším cieľom je na daný rozdiel poukázať a nie ho 

vedecky interpretovať.  

 

Posledná hypotéza porovnávala pohlavne typizovaných mužov a typizované ženy, s cieľom 

nájsť rozdiely v sexuálnych správaniach jednotlivcov, ktorí majú tendenciu udržať ho 

konzistentné s ich pohlavnými normami a tak poukázať na prípadnú rozdielnosť týchto 

noriem u mužov a u žien. Základným predpokladom bolo, že ak sa štandardy pre jednotlivé 

pohlavia v sexualite líšia, bude sa líšiť medzi pohlavne typizovanými jednotlivcami aj 

sexuálne správanie. Pre väčšinu správaní sa však rozdiely medzi týmito dvoma skupinami 

nepotvrdili. Výnimkou boli masturbačné a análne aktivity. Ako už bolo uvedené masturbačné 

aktivity sú spomedzi ostatných špecifické a nachádzame u nich rozdiely medzi mužmi 

a ženami aj nezávisle gender premenných. V análnych aktivitách zasa nachádzame rozdiely 

v jednotlivých skupinách podľa gender u mužov, ale u žien naopak nie, rovnako sa teda u nich 

ukazuje určitá tendencia k rozdielom z hľadiska gender. Celkovo výsledky naznačujú, že 

normativita v sexualite pre jednotlivé sexuálne správania nie je výrazne rozdielna pre mužov 

a ženy, resp. že jednotlivci, ktorí podľa teórie gender schémy držia svoje správanie s touto 

normativitou konzistentné, nevykazujú výrazné rozdiely vo väčšine sexuálnych správaní, 

okrem masturbačných a análnych aktivít. Uvedené poukazuje na fakt, že v normativite pre 

jednotlivé pohlavia už nie sú tak zásadné rozdiely ako tomu bolo v minulosti, čo je v súlade 

so sociálne konštruktivistickými predpokladmi. Otázkou ostáva, čo je skutočne zodpovedné 

za zistené výrazné rozdiely v jednotlivých gender skupinách ak nie rozdielne štandardy pre 

mužov a ženy? Je však potrebné uviesť, že jednoznačné potvrdenie uvedenej relativizácie 

normativity zostáva v našom výskume problematické. V prvom rade počet mužov v skupine 

pohlavne typizovaných bohužiaľ nebol dostatočný, aby nám ponúkol pevný základ pre tieto 

tvrdenia. Rovnako existuje možnosť, že rozdiely v štandardoch pre jednotlivé pohlavia by 

sme zachytili použitím jemnejšej likertovej škály, napríklad sedembodovej. Toto overenie 

však nebolo naším primárnym cieľom. S ohľadom na uvedené obmedzenia však môžeme 

povedať, že štatisticky signifikantné rozdiely v štandardoch pre jednotlivé pohlavia sa 

v našom výskume nepotvrdili. 
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Pri zhodnotení všetkých hypotéz a faktov si dovoľujeme vyvodiť nasledovné závery: Teórie 

sociálneho konštruktivizmu sa ukazujú vo väčšine typov skúmaných sexuálnych správaní ako 

schopnejšie vysvetliť interindividuálne rozdiely. Pri skúmaní rozdielov medzi pohlaviami sme 

okrem masturbačných aktivít a celkovej miery sexuálnej aktivity nenašli žiadne výrazné 

rozdiely. 

Pokiaľ neboli zistené rozdiely medzi pohlaviami, ale medzi jednotlivými gender skupinami 

áno, môžeme povedať, že mechanizmy teoretizované biologickými, alebo evolučnými 

prístupmi nemajú dostatočne diferencované, alebo dostatočne silné vplyvy, aby spôsobili 

rozdiely v jednotlivých typoch sexuálneho správania, na rozdiel od mechanizmov 

ponúkaných teóriami spadajúcimi pod sociálny konštruktivizmus. Výnimkou však ostávajú 

domíniá, kde majú esencionalistické premenné jednoznačne preukázateľný vplyv a tými sú 

masturbácia a miera celkovej sexuálnej aktivity, ktoré sa konštantne ukazujú ako výraznejšie 

u mužov. Vzhľadom na vyšší pomer androgýnnych jednotlivcov v populácii mužov sú však 

medzipohlavné rozdiely v miere sexuálnej aktivity stále sporné. Čo sa týka rozdielov 

v štandardoch pre mužskú a ženskú sexualitu môžeme povedať, že tieto sa nepreukázali 

v našom výskume ako rozdielne, avšak rovnako tak je nutné brať ohľad na limitácie tohto 

zistenia uvedené v predošlom odseku. Ako jednoznačne potvrditeľný sa ako faktor 

zabezpečujúci intra pohlavnú (inter individuálnu) variabilitu u mužov a u žien sa ukazuje byť 

pohlavná typizácia a gender premenné vychádzajúce z tradičného rozdelenia rolí 

a pankulturálnych stereotypov mužov a žien –agency a communion, ktorých platnosť v našich 

zovšeobecneniach nám pri použití  Inventára pohlavných rolí ponúkol práve nami realizovaný 

predvýskum. Tento fakt dáva pri teoretizovaní rozdielov v sexualite jednoznačný prím teóriám 

sociálneho konštruktivizmu a inter individuálnej voči inter pohlavnej variabilite. 

V dôsledku konštantne preukázanej vyššej miere sexuálnej aktivity u androgýnnych 

jednotlivcov môžeme povedať, že pohlavná typizácia, vedie u oboch pohlaví k približne 

podobným a síce reštriktívnym efektom na sexualitu jednotlivca. Aj v tomto prípade je nutné 

povedať, že existujú určité výnimky a to konkrétne masturbačná aktivita u mužov, ktorá sa 

ukazuje ako tak silne esencionalisticky podmienená, že gender premenné ako pohlavná 

typizácia na ňu nemajú výraznejší vplyv. Rozdielne je to s masturbáciou u žien, ktorá nie je 

tak rozšírenou praktikou a u ktorej na rozdiel u mužov boli nájdené rozdiely v závislosti od 

genderu. Je teda pravdepodobné , že vplyvy ktoré postulujú teórie sociálneho konštruktivizmu 

založené prevažne na kognitívnych procesoch a procesoch učenia v rámci socializácie sú 
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aktívne vo všetkých skúmaných typoch sexuálneho správania, avšak v určitých prípadoch ich 

esencionalistické, či už biologické, alebo evolučné faktory prevážia.  

To akú mieru prikladáme nášmu správaniu v zhode s tradičnými obrazmi muža a ženy má 

jednoznačný vplyv na našu sexualitu a to vplyv reštriktívny. Miera v akej môžu byť faktory 

pohlavnej typizácie podmienené ďalšími faktormi, ako napríklad konformita a podobne, 

ostáva cieľom ďalších výskumov. Záverom by sme radi znovu poukázali na fakt, že naše 

výsledky sú plne v zhode s hypotézou pohlavných podobností, ktorá tvrdí, že muži a ženy sú 

si veľmi podobní v mnohých, ale nie všetkých psychologických premenných. Náš výskum 

potvrdil konzistentne rozdielne sa prejavujúce oblasti v sexualite medzi mužmi a ženami ako 

masturbácia a miera celkovej sexuálnej aktivity, s určitými obmedzeniami, avšak skutočnú 

variabilitu sexuálneho správania našiel nie medzi biologickými pohlaviami, ale v rámci nich 

v závislosti od gender premenných, čo poukazuje na sociálne konštruktivistický charakter 

mnohých sexuálnych behaviorálnych prejavov človeka, muža, alebo ženy v opozícii oproti 

charakteru esencionalistickému. 
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Záver 

V našej práci sme sa zaoberali intersekciou genderu a sexuality, konkrétne hľadaním 

determinantov sexuálneho správania u mužov a žien. Základnou uvažovanou teoretickou 

polaritou, boli stanoviská esecnionalizmu, ktorý chápe špecifické fenomény ako prirodzené, 

nevyhnutné, univerzálne a biologicky determinované a sociálneho konštruktivizmu, ktorý ich 

pokladá za založené na realite, ktorá je sociálne konštruovaná. V zásade išlo o riešenie 

klasickej otázky nature verzus nurture, v oblasti sexuality indivíduí, s implikáciami pre naše 

chápanie mužov a žien ako takých, v ich rozdielnosti či podobnosti. Táto otázka sa 

pohybovala v inštanciách inter individuálnej, či intra pohlavnej variability v sexuálnom 

správaní spôsobovanej a) z univerzálne prítomnej podstaty vychádzajúcimi, alebo b) 

spoločensko-kultúrne určovanými faktormi – teda nakoľko variabilitu v sexualite spôsobovalo 

biologické pohlavie, alebo gender premenné.  

Pre riešenie tejto otázky sme podali popis gender premenných, rovnako ako popis 

jednotlivých typov sexuálneho správania, ponúkli sme základné teoretické stanoviská 

a interpretácie čiastkových teórií, ktoré pod nich spadali. Ďalej sme analyzovali možnosti 

merania gender premenných a empiricky v predvýskume overovali možnosti použitia 

dostupných nástrojov, rovnako ako možnosti zovšeobecnenia získaných výsledkov vzhľadom 

na aktuálnejšie teoretické zakotvenia. Vo výskumnej časti sme sa zaoberali hlavne rozdielmi 

v sexuálnom správaní medzi pohlaviami, rozdielmi v skupinách podľa genderu, porovnaním 

pohlavne typizovaných a pohlavne netypizovaných indivíduí vychádzajúc z teórie S. Bemovej 

a získaním podporných dát pre ďalšiu interpretáciu vyššie uvedených skúmaných okruhov 

pomocou porovnania rozdielov v normativite medzi pohlaviami. To všetko so zakotvením 

v esencionalistických a sociálne konštruktivistických teóriách. 

Výsledky hrajú skôr v prospech sociálne konštruktivistických teórií, nakoľko štatisticky 

významné rozdiely boli nájdené vo väčšine sexuálnych správaní medzi jednotlivými gender 

skupinami, avšak nie medzi pohlaviami. Výnimkou ponúkajúcou podporu esencionalistickým 

teóriám, sú kategórie ako masturbačná aktivita a celková miera sexuálnej aktivity, kde boli 

medzi mužmi a ženami nájdené signifikantné rozdiely. Tento fakt, je jednoznačne 

preukázateľný hlavne v prípade masturbačnej aktivity, kde bol rozdiel potvrdený na hladine 

významnosti α=0,01 a  neboli zistené žiadne interferujúce fakty, či alternatívne explanácie. 

Môžeme teda povedať, že vplyv biologických a evolučných premenných spadajúcich pod 

esencionalistické prístupy má stále svoj význam. Porovnaním pohlavne typizovaných 

a netypizovaných jedincov bolo takisto poukázané na fakt, že pohlavná typizácia ako taká, 
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teda udržiavanie nášho správania s gender normami má reštriktívny vplyv na sexualitu 

indivídua. Tieto zistenia rovnako tak podporujú teórie sociálneho konštruktivizmu. Uvedené 

sa zhoduje s hypotézou genderových podobností, ktorá tvrdí, že muži a ženy sú rozdielni 

v niektorých psychologických premenných, avšak nie vo všetkých a rovnako tak sú rozdielni 

iba v niektorých typoch sexuálnych prejavov. 

Zhrňujúco môžeme povedať, že naše výsledky poukazujú na vyššiu úlohu gender premenných 

vo variabilite sexuálneho správania oproti biologickým, či evolučným premenným. Ukazuje 

sa, že jednotlivé skúmané sexuálne správania sa líšili oveľa viac medzi maskulínnymi, 

androgýnnymi a feminínnymi jednotlivcami u oboch pohlaví, než medzi mužmi a ženami 

všeobecne. Inter individuálna variabilita je teda vyššia ako variabilita inter pohlavná. 

Výnimkou sú už spomínané masturbačné aktivity a celková miera sexuálnej aktivity, ktoré 

naopak poukazujú, na aktuálnosť vysvetlení ponúkaných esencionalistickými teóriami a 

výraznejšiu relevanciu biologického pohlavia v určitých špecifických oblastiach sexuality. Pre 

ďalšie výskumy sexuálneho správania odporúčame sledovať gender premenné, nakoľko sa 

ukázali ako mimoriadne relevantné pri interpretácii rozdielov v sexualite medzi indivíduami. 

Rovnako ako sa ukázali byť relevantné v našom porozumení  toho, čo je prirodzene 

podmienené a čo je sociálne konštruované. Ako aj v celkovom porozumení mužom a ženám 

a tomu nakoľko sme rozdielni, či podobní a v znížení významu, tak často zovšeobecňovaných 

predpokladov o prirodzenej odlišnosti, ktorá aspoň v oblasti sexuality nie je tak široká ako by 

sa mohlo zdať. Možno neskromne veríme, že podrobnejšie preskúmanie problematiky 

a potencionálne podobné výsledky, by mohli časom prispieť  k alterácii často neadekvátnych 

stereotypných predstáv o mužoch a ženách a viesť k väčšej osobnej, spoločensky 

akceptovanej slobode a následnej pluralite prejavov a tak prispieť k vyššej osobnej 

spokojnosti indivíduí. 
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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 
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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 
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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 
 


