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ABSTRAKT 

 

V diplomové práci se zaměřuji na srovnání konstrukcí ženské sexuality v české 

odborné sexuologické literatuře v letech 1986 – 2014. Mým cílem je prostřednictvím 

kritického čtení odkrýt stereotypní mechanismy nacházející se za diskursem a 

zhodnotit, kde došlo v posledních letech k posunu v konstrukci ženské sexuality a 

v tématech s ní spojených, a kde mají publikace naopak ještě své limity. V analýze 

pracuji pouze s literaturou od sexuologických odborníků/odbornic a k závěrům 

dospívám pomocí kritické diskursivní analýzy. Sleduji konstrukci genderu a 

dekonstruuji zdánlivě platné a neměnné společenské struktury. 

 

Klíčová slova: sexuologická literatura, sexuologický diskurs, konstrukce ženské 

sexuality 

 

 

ABSTRACT 

 

In my diploma thesis I focus on the comparison of the construction of female sexuality 

in Czech professional sexological literature within the years 1986 – 2014. My aim is to 

reveal, through the critical reading, stereotyped mechanisms which are behind the 

discourse and to conclude where there has been any shift within the construction of 

female sexuality and the related topics in the past years, and where, on the contrary, 

there are still publications with certain limits. In the analysis I work only with literature 

written by the specialists in sexology and I come to the conclusions only through 

critical discourse analysis. I observe the gender construction and deconstruct seemingly 

valid and unchangeable social structures. 

 

Key words: sexological literature, sexological discourse, construction of female 

sexuality 
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1 Úvod 

 

Od příchodu do puberty mě zajímalo téma sexuality, vztahů a lásky mezi muži 

a ženami. Později se tento zájem rozšířil i na stejnopohlavní vztahy a jiné formy 

sexualit, ale moje původní pátrání bylo regulováno mou heterosexuální orientací, která 

implikovala snahu pochopit některá psaná i nepsaná pravidla a struktury. 

Za svůj život jsem přečetla mnoho sexuologických publikací a článků radících 

ženám a mužům, jak spolu mají komunikovat, jednat a žít. Nevím, zda mě tímto 

směrem hnala touha pochopit muže, kteří jsou tzv. z Marsu, když ženy (tedy i já) jsou 

z Venuše
1
 nebo zda se v tomto aktu zrcadlilo rebelství a osobní snaha být zajímavá 

mezi zdánlivě konzervativnějšími vrstevníky/vrstevnicemi. 

Pamatuji si, že jsem od začátku odkládala přečtené knihy s rozporuplnými pocity. 

Nenacházela jsem v nich hledané odpovědi, přicházely jen další otázky. Při čtení každé 

nové příručky jsem si připadala méně jako „žena“ a viděla jsem v tomhle diskursu
2
 

mnoho nespravedlností. Považovala jsem například za nesprávné, že muži nejsou 

odsuzováni za promiskuitu, celoživotní single život nebo nevěru, kdežto na ženy je 

v souvislosti s těmito morálními otázkami pohlíženo podstatně přísněji. Registrovala 

jsem uplatňování dvojí morálky, ale měla jsem pocit, že reflektuji pouze svůj vnitřní 

konflikt, který je odrazem daného pojetí, s nímž se ale musím vyrovnat, protože je 

všeobecně platné a neměnné. 

Domnívala jsem se, že když se mi nedaří zapasovat se do kategorie „žena“ (tak, jak 

byla v těchto knihách kategorie popisována), budu mít asi více „mužských“ vlastností, 

přitom jsem ale věděla, že jsem žena a až zpětně si uvědomuji problém, o němž hovoří 

Bačová. Systém, v němž žijeme, nám vsugerovává, jak bychom se měli cítit a jak 

bychom se měli chovat. My věříme, že takhle je to správně, i když nám vlastní pocity 

a zkušenosti říkají něco jiného (Bačová, 2005: 49). Moje dedukce, že jsem spíš 

„mužská“ ve mně navíc vyvolávala určitou radost a hrdost, protože na mě muži podle 

těchto knih působili lépe. Muži byli chváleni za racionální a přímé jednání, byli 

popisováni pozitivně, oproti ženám, které jsou údajně emotivní, hysterické a nikdo jim 

nerozumí. 

                                                           
1
 Tento odkaz je parafrází na knihu Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše – Praktický návod, jak zlepšit 

vztahy (autor knihy: John Gray). 
2
 Pojem diskurs je vysvětlen v kapitole 2.1 Pojmy. 
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 Neviděla jsem, že na celou problematiku pohlížím již zmanipulovaným zrakem a 

teprve příchod feminismu do mého života mi pomohl pojmenovat úděl vyloučených 

schémat a některá pojetí odmítnout (Petříček, 1994). 

Při zahájení studia na katedře Genderových studií jsem začala reflektovat některé 

skutečnosti a souvislosti mezi nimi. Pochopila jsem, že rozdíly mezi pohlavími nejsou 

přirozeně dané, jak se nám snaží vsugerovat dlouhodobě ukotvené diskursy. Viděla 

jsem, že ony biologicky determinované rozdíly pohlaví, jsou ve skutečností sociální 

konstrukcí vyvolených aktérů. 

Za setření těchto rozdílů mezi pohlavími bojovaly feministky po celé generace 

a mnohé dlouhodobě ukotvené stereotypy se podařilo dekonstruovat a odstranit, ale 

hranice mezi pohlavími nezmizely úplně. Bourdieu upozorňuje, že některé 

mechanismy působí do dneška, neviditelně a nenápadně. Takové procesy vedou 

společnost k tomu, aby přivykla symbolickým strukturám světa kolem nás 

a považovala je za nezpochybnitelné (Bourdieu, 2000: 37). 

Během studia se mi do rukou dostávaly nové texty, zcela jiné, než které jsem mohla 

o sexu, sexualitě, lásce a vztazích číst dříve, a společně s nimi přicházela nová 

perspektiva. Začala jsem vše nahlížet jinou optikou a postavila jsem se odlišně ke čtení 

textů institucionalizovaných a legitimizovaných oficiálním diskursem. Ztotožnila jsem 

se s tzv. kritickým čtením. 

Do té doby jsem u čtení různých příruček hledala chybu v sobě, nezapadám do 

kategorie „žena“, tak jsem asi jiná. Nyní texty nahlížím skepticky, poprvé v životě 

nepřijímám výroky od autorit jako dogmata, která si musím bez pochybností 

internalizovat. Setkala jsem se s novými texty, v nichž jsem nacházela stejná pohoršení 

a rozčarování z některých společenských aktů, jaká jsem sama dlouhou dobu 

pociťovala. Na základě těchto nových zkušeností jsem se rozhodla vrátit k mému 

celoživotnímu laickému zájmu a nahlédnout danou problematiku vědečtěji. 

V diplomové práci se zabývám konstrukcemi ženské sexuality v české
3
 odborné 

sexuologické literatuře v letech 1986 – 2014. Sleduji mechanismy fungující za 

zmíněným diskursem a definuji limity a posuny ve vybrané oblasti. Vše analyzuji 

prostřednictvím dostupné převážně feministické a sociologické literatury formou 

kritické diskursivní analýzy. Začátek analyzovaného období odpovídá konci působení 

                                                           
3
 Některé z publikací, s nimiž pracuji, vznikly ještě v době Československa, ale protože pracuji pouze 

s českými autory/autorkami, tak v názvu i dále hovořím vždy jen o české literatuře. 
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komunistického režimu. Konkrétně rok 1986 je určen rokem vydání jedné z publikací, 

čímž jsem ohraničila počátek analyzovaného období. 

Cílem práce je zjistit (prostřednictvím kritické diskursivní analýzy), jakým 

způsobem či způsoby autoři a autorky konstruují ženskou sexualitu, a zda (a případně 

jakým způsobem), se tyto konstrukce během zkoumaného období proměňují. 

Hlavní výzkumné otázky, které si kladu, jsou následující: Jak 

sexuologové/sexuoložky pracují v rámci diskursu s pojmy žena, ženství a ženská 

sexualita? Jaké genderové stereotypy navázané na kategorie žena a ženská sexualita se 

objevují v textech? Jakým způsobem jsou v sexuologických textech tyto stereotypy 

ukotvovány a reprodukovány? U všech výzkumných otázek budu sledovat, zda se 

proměňuje pojetí sexuologů/sexuoložek v průběhu analyzovaného období a k jakým 

konkrétním proměnám případně dochází. 

V této práci budu problematiku nahlížet jako historicky a kulturně specifické 

konstrukty, stejně jako „post“ teorie, které se zaměřují na složitost a diskutabilnost 

pojmů jako pravda, realita, pokrok, jáství a zkušenost. Záměrem práce je analýza 

způsobů, jak je realita prostřednictvím sexuologického diskursu konstituována 

(Zábrodská, 2009: 21) a jak se konstrukce ženské sexuality v průběhu let proměnila. 

V analýze odhaluji stereotypy, s nimiž diskurs pracuje, a hledám, co se nachází 

téměř ve všech publikacích a co naopak skoro ve všech chybí. Sleduji, jak a v jakých 

kontextech se pracuje s pojmy žena, ženství a ženská sexualita. Zamýšlím se nad tím, 

jaké dopady může mít tato práce s pojmy na velice diferencované čtenářky, kterým se 

dostanou publikace do ruky. 

Na konci teoretické části se konkrétně zabývám tím, PROČ je sexuologický diskurs 

v publikacích uspořádán tak, jak je uspořádán, a v samotné analytické části rozebírám, 

CO přesně vytváří za představy v široké veřejnosti a JAK tohle všechno činí, skrze jaké 

nástroje. 

Domnívám se stejně jako Lucie Jarkovská, že zkoumání stereotypních obrazů žen 

a  mužů je důležité, abychom mohli nestresovaně a spokojeně žít tak, jak to cítíme 

a nesnažili se změnit obraz našeho života podle toho, co nám je diktované jako 

správné. Rozkrývání stereotypů je zásadní k potírání diskriminace (Jarkovská, 2004: 

21). Osobně se snažím pracovat s rozdílností žen a mužů, ale i žen mezi sebou, což je 

jedna z hlavních tezí druhé vlny feminismu (Havelková, 2004). Rozdílnost nechápu 

jako legitimizaci hierarchie, pouze reflektuji rozdíly, které stavím na jednu úroveň. 
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1.1 Sebereflexe vlastní pozicionality 

 

Je nemožné, abychom se sami jako jednotlivci vyvíjeli v izolaci (Berger, Luckmann, 

1999: 55), a proto je bezpochyby obtížné analyzovat objektivně společnost a v ní 

diskursy, jichž jsme sami nedílnou součástí. 

Při čtení této práce je potřeba mít na paměti, že to, co volím jako relevantní, je 

závislé na mnoha faktorech. Je důležité, jak chci já sama osobně problém zkoumat 

a jaké mám o problematice povědomí. Autoři/autorky různých textů se snaží co nejlépe 

uchopit každý zkoumaný problém, což může znamenat, že musí vycházet například 

z více někdy i vzájemně se vylučujících definic nebo rozdílných přístupů a konceptů 

(Zábrodská, 2009: 80). Do našich textů se promítají osobní zkušenosti a výchozí 

pozice, proto považuji za důležité vymezit, kdo přesně jsem, aby bylo zřejmé, proč na 

problematiku nahlížím určitým specifickým způsobem. 

 Feministické proudy byly a jsou tak pestré, že je obtížné (a ani to není žádoucí) je 

jednoznačně rozčlenit a vymezit (Sokolová, 2004: 199), stejně tak se ve své práci 

nesnažím o zařazení mé osoby do jednoho výchozího bodu, který by byl v souladu 

s jedním feministickým proudem, podle něhož bych práci strukturovala. Snažím se 

o to, co mají všechny proudy společné – ukázat ženu jako bytost, mající stejná práva na 

vlastní autonomii jako muž, a proto chci rozkrýt neviditelná stereotypní schémata, 

která jsou ukotvená ve společnosti a je možné přijímat je dogmaticky nebo kriticky. 

Sama sebe definuji jako heterosexuální mladou ženu (narodila jsem se v roce 1989) 

bílé barvy pleti, pocházející ze střední vrstvy. Jsem studentkou vysoké školy, kde se 

zabývám genderovou problematikou a považuji se za feministku, která nepřijímá svět 

kolem sebe jako daný a neměnný, nýbrž svět nahlížím jako realitu zkonstruovanou a 

utvářenou lidmi, kteří se v dané kultuře a sociálním kontextu nacházejí. Uvědomuji si, 

že podíl na zkonstruované realitě mají všichni lidé, protože se realita kolem nás utváří 

v neustálém dialektu a významy se proměňují tak, jak popisují Berger s Luckmannem 

(Berger, Luckmann, 1999). 

Téma nahlížím optikou konstruktivistického paradigmatu (Guba, Lincoln, 1994) 

a přistupuji k němu z feministické pozice, v níž reflektuji hierarchické rozdělení 

zdánlivě homogenních skupin mužů a žen, které nás po staletí provázelo. Z tohoto 

důvodu také dedukuji, že významný podíl na zkonstruované realitě měli dlouhou dobu 

muži, o čemž pojednává např. Bourdieu, Simone de Beauvoire a další. 
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Při psaní diplomové práce bylo od začátku do konce neustále nutné selektovat, se 

kterými informacemi budu pracovat, jakými autory/autorkami budu podkládat své 

myšlenky a jaký konkrétní materiál zvolím k analýze. Tento výběr nemohl ze zásady 

věci být objektivní, protože jak jsem již nastínila výše, přistupuji k této práci 

s jedinečnou osobní životní zkušeností, která mě ovlivňuje. 

Snažila jsem se objektivitu zajistit důkladným prohledáváním zdrojů, vyváženým 

zastoupením autorů a autorek v sexuologickém diskursu a pracováním s feministickou 

i jinou literaturou z různých období od autorek/autorů vycházejících z odlišných pozic. 

Reflektuji ale, že literatura, se kterou pracuji v teoretické části, již také prošla určitým 

předvýběrem, díky němuž se ke mně dostala. Mohu pracovat pouze s texty v českém 

a anglickém jazyce, případně s citovanými přeloženými úryvky z jazyků jiných, ale to 

vše je už vybráno někým dalším, kdo přistupuje k psaní se svou vlastní životní 

zkušeností.  

U výběru literatury ze sexuologického diskursu jsem ovlivněna především tím, jak 

jsou jednotliví autoři a autorky mediálně známí. Nezpochybňuji, že se dá 

v sexuologickém diskursu najít mnoho jiných autorů/autorek, kterým se ale 

nedostává/nedostávalo takové publicity a tím pádem o nich vůbec nemusím mít 

povědomí. V tomto případě jsem záměrně vybírala nejvíce zprofanovaná jména, 

protože to jsou autoři a autorky, jejichž publikace a sdělení se dostávají 

k široké veřejnosti, a proto si jejich literatura zaslouží pozornost v následující analýze. 

V celé práci používám pojem „žena“ a pojmy s tímto pojmem příbuzné. 

Dimorfismus muži–ženy nepřijímám nekonfliktně, ale volím genderově citlivý přístup. 

Tento přístup reflektuje stereotypizaci navázanou na gender, pracuje s pojmy muž–žena 

bez generalizace v rámci skupin (Smetáčková, 2007: 9–10), ale zároveň tyto kategorie 

nemaže. 

1.2 Struktura práce  

 

Rozhodla jsem se pro tradiční přístup, kde je strukturovaná zvlášť část 

teoretická/koncepční a praktická/metodologická. V průběhu psaní diplomové práce se 

tento koncept ukázal jako nejefektivnější, pro čtenáře/čtenářky nejpřehlednější a pro 

mě nejsnáze uchopitelný, protože mám s tímto modelem nejvíce zkušeností 

z předchozích studií. 
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V první části práce představím pojmy, se kterými pracuji a koncepty, z nichž 

vycházím. Pojmosloví uvádím jako první podkapitolu v teoretické části, aby nedošlo ke 

špatné interpretaci některých pasáží z důvodu rozdílného uchopení pojmů.  

Výběr literatury do teoretické části probíhal formou dialektického vztahu mezi touto 

literaturou a publikacemi ze sexuologického diskursu. První volbu literatury jsem 

uskutečnila před zahájením samotného psaní, ale při čtení sexuologických publikací 

jsem objevovala nová témata, o kterých jsem dopředu nepřemýšlela a přitom by podle 

mě neměla v práci chybět. 

V teoretických koncepcích se vedle témat jako androcentrismus, hierarchické 

uspořádání společnosti a rozdíly mezi biologickými danostmi a kulturními konstrukty, 

objevuje také koncept známý od Naomi Wolf, popisující mýtus krásy nebo kapitoly 

o sexuální výchově a sexu (sexualitě) jako tabu. 

Sociální nerovnost je utvářena prostřednictvím slov a obrazů (Lišková, 2004: 143), 

proto je druhá část práce věnována kritické diskursivní analýze, prostřednictvím níž 

dekonstruuji schémata popsaná v teoretické části objevující se v praxi v sexuologickém 

diskursu. Nastíněná témata považuji v diskursu za přímo propojená s konstrukcí ženské 

sexuality. 

Jeden segment metodologické části je vyhrazen stručné analýze obrazového 

materiálu doprovázejícího sexuologický diskurs. Rozbor obrazového materiálu je 

pouze doplňkem k analýze textů. Tento oddíl má posloužit ke komplexnějšímu 

pochopení sdělení, která se v publikacích nacházejí. 
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2 Teoretická část 

Pro správné uchopení mnou napsané diplomové práce je nezbytné definovat hned 

v úvodu pojmy, s nimiž dále pracuji. Po vymezení potřebných pojmů představuji 

v teoretické části myšlenky převážně feministických autorů a autorek, kteří/které 

upozorňují na esencialistické, patriarchální, androcentrické a genderově stereotypní 

mechanismy ve společnosti a ve veřejných diskursech. Celá teoretická část slouží 

k následující srovnávací analýze konstrukcí ženské sexuality v sexuologickém 

diskursu. 

2.1 Pojmy  

 

Základními pojmy, kterými by měla začít každá práce na podobné téma, jsou pojmy 

pohlaví a gender. Pohlaví je ve společnosti chápáno jako biologická danost. Na 

základě pohlaví lze většinou určit, zda se v případě jednotlivce jedná o muže nebo ženu 

(Renzetti, Curran, 2003: 20). Jiná pohlaví na první pohled neexistují, pohlaví je ve 

veřejném nekritickém diskursu pouze duální kategorií, což je přístup značně omezený, 

ale zároveň všeobecně přijímaný. Na základě pohlaví jsou lidé diferencováni do 

společenských kategorií a určité znaky a vlastnosti jsou chápány jako mužské nebo 

ženské, což nazýváme gender. 

Pojem gender zahrnuje rozdíly mezi muži a ženami, které jsou povahy 

psychologické, historické, sociální a kulturní, rozdíl pojmů gender a pohlaví tkví 

v neměnnosti a proměnlivosti těchto pojmů. Pohlaví (tedy vagíny a penisy, pokud 

uvažujeme duálně) zůstávají po tisíciletí stejné, ale role a postavení mužů a žen jsou 

sociálním (tedy proměnlivým) konstruktem (Jarkovská, 2004: 21). S genderem se často 

pracuje jako s něčím, co se přímo váže k pohlaví, i když to tak vůbec nemusí být. 

Odlišení těchto dvou pojmů, bylo přínosné v mnoha oblastech (Cviková, Juráňová, 

2005: 263). Gender je jakousi rolí, která může být dokonce silnější než biologické 

pohlaví (Šmausová, 2002: 15–16), gender ve skutečnosti pohlaví nemá a nepotřebuje 

ho, propojení s pohlavím je pouhou konstrukcí (ibid: 22). Západní svět je přesto zvyklý 

pracovat ve dvou protikladných dichotomických kategoriích a vše se snaží přiřadit 

mužskému nebo ženskému principu (ibid: 17).  

Informace o našem pohlaví je tou první, kterou rodičům doktoři sdělují – „je to 

chlapeček … je to holčička“, tento výrok se netýká jen určení pohlaví, ale vymezuje se 

tím, jak bude dále s dítětem zacházeno, aby z něj vyrostl ten „pravý muž“ nebo ta 
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„pravá žena“, kloubí se dohromady oba nastíněné pojmy – pohlaví i gender ve smyslu 

sociálních rolí (Cviková, 2005: 11). Víra v odlišné chování žen a mužů na základě 

biologické danosti je velice pevný pilíř, který podpírá systém v naší společnosti 

a popírá historické, sociologické i psychologické poznatky, dokonce podrývá i naši 

vlastní zkušenost. Společnost nás neustále přesvědčuje o silném a slabém „pohlaví“ 

a my jsme nuceni se natolik soustředit na společné rysy žen na jedné straně a mužů na 

straně druhé, že opomíjíme rozdíly, které popírají tyto genderové stereotypy (ibid: 

13). 

Genderovými stereotypy míníme zjednodušující popis toho, jak má vypadat 

maskulinní muž nebo femininní žena. Často se uvažuje bipolárně – tedy ženské 

a mužské rysy, nic jiného. Když muž nenese žádné prvky ženskosti a žena není 

mužatkou, je vše v pořádku, jsou „normální“ (Renzetti, Curran, 2003: 20–21). 

Genderové stereotypy jsou především sociálním konstruktem, ale přesto jsou mylně 

považovány za přirozené, biologicky dané (Aspekt, 2015). Stereotyp je očekávání, 

které nevytváří někdo, ale vzniká a neustále se revitalizuje v sítích očekávání nás 

všech, každý má své vlastní očekávání vůči sobě i ostatním a není jednoduché se 

z těchto sítí vymanit (Cviková, 2005: 18–19). 

Co je „mužské“ a „ženské“ a jak by se měli „přirozeně“ chovat muži a jak ženy, se 

určuje na základě feminity a maskulinity. Tyhle pojmy v sobě nesou osobnostní rysy, 

fyzické atributy, chování, postoje, zájmy, hodnoty atd., které automaticky připisujeme 

mužům nebo ženám (Wyrobková, 2007: 13). Feminita je spojována s „ženstvím“ 

a maskulinita s „mužstvím“ jako s něčím daným a neměnným, což lze jedním slovem 

shrnout pod termín esencialismus. Esencialismus zastupuje přesvědčení, že některé 

fenomény jsou přirozené, biologicky dané a nevyhnutelné (DeLamater a Hydeová, 

1998). Esencialistické pojetí dělí lidi na muže a ženy, do dvou vylučujících se kategorií 

na základě biologické danosti. 

Vedle esencialismu je důležité zmínit také sociální konstruktivismus, který 

pracuje s určitými kategoriemi ne na základě biologických daností, ale prostřednictvím 

sociální konstrukce. To, co je u jedné společnosti konstruované jako „normální“, může 

být u jiné odsuzované (Berger, Luckmann, 1999). 

Všechny nastíněné mechanismy a dělení ve společnosti jsou uměle vytvářeny. 

V mnoha společnostech (včetně té naší) měli po dlouhou dobu výsadu muži, kterým 

patřila moc, a mohli určovat pravidla pro společenské uspořádání. Těmto společnostem 

se říká patriarchální. 

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=5&smi=5
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Patriarchát je sociální systém, v němž vládnou muži, mající automaticky větší 

privilegia. Tento systém uspokojuje zájmy mužů a tím ovlivňuje celkové dění 

a myšlení ve společnosti (Aspekt, 2015; Cviková a Juráňová, 2005: 262). „Mužské“ 

vlastnosti a schopnosti jsou v takové společnosti výše ceněny než „ženské“, což do 

velké míry ovlivňuje náhled žen na sebe sama. Tlak je v tomto ohledu vyvíjen i na 

muže, kteří se stejně jako ženy nacházejí pod vlivem patriarchátu a očekává se od nich, 

že i jejich chování bude odpovídat určitým vzorcům. Muži mají potvrzovat své 

„mužství“ a „mužnost“ (Renzetti, Curran, 2003: 22). 

Příbuzným pojmem patriarchátu je pojem androcentrismus, který také vystihuje 

nadřazenost mužů ženám a zahrnuje předpoklad, že muž a jeho prožívání světa je 

standardem, se kterým jsou poté ženy srovnávány. Chování žen se od tohoto standardu 

odvozuje (ibid: 103, 526). 

Poslední tři pojmy, kterým se chci v úvodu věnovat, jsou pojmy pro tuto práci 

zásadní – sexualita, diskurs (z něj odvozený sexuologický diskurs) a heteronormativita. 

Definování sexuality není vůbec jednoduché, protože se jedná o pojem tak běžně 

užívány, a přitom tak málo vysvětlovaný. Sexualitu lze chápat jako chování a jevy 

spojené s reprodukcí. Tahle biologická koncepce zahrnuje i sexuální aktivity, které 

nejsou přímo spojené s reprodukcí, tedy různé sexuální aktivity sloužící k radosti 

jedince nebo páru (Roof, 2007). Podle Pondělíčkové–Mašlové, jejímž publikacím se 

budu dále věnovat v analýze, jsou funkcemi sexuality funkce reprodukční, funkce 

slasti, oblažující, komunikační a funkce redukující napětí (1990: 37–38), z čehož je 

patrné, že sexualitu nelze chápat pouze jako chování za účelem reprodukce. 

Diskurs můžeme uchopit dvojím způsobem – diskurs jako užitý jazyk a diskurs 

jako významovou strukturu (Zábrodská, 2009: 46). Diskurs je abstraktní systém, jenž 

poskytuje sadu možných tvrzení o určité oblasti a organizuje a strukturuje způsob, 

jakým se o daném tématu hovoří (Sunderland, Litosseliti, 2002). V tomto textu je 

pracováno s dirkursem v druhém smyslu slova, kdy je produktivita diskursu sledována 

v souvislosti s propojením s mocí. V tomto pojetí se diskurs pojímá jako významová 

struktura – jako regulovaný systém reprezentace a praxe v každodenní realitě 

(Zábrodská, 2009: 46). 

Odvozený sexuologický diskurs je systém, který vytváří sexuologové, sexuoložky 

a medicína. Spadají sem publikace, televizní a rozhlasové pořady, názory 

sexuologů/sexuoložek, instituce, v nichž se vzdělávají atd. Sexuologický diskurs v naší 

převážně heterosexuální společnosti působí většinou heteronormativně.  

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=5&smi=5
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Heteronormativitou rozumíme, že je ve společnosti patrný společenský řád, 

struktura, která zviditelňuje heterosexuální orientaci a opomíjí jiné sexuální orientace. 

Heteronormativita je rámec, který diferencuje pohlaví do binárních opozic a pracuje 

s heterosexualitou jako se sexualitou hlavní, normální, normativní (Gregory et al. cit. 

In: Pitoňák, 2013: 28), jiné sexuality heteronormativní řád potlačuje, neposkytuje jim 

tolik prostoru nebo je činí úplně neviditelnými. 

2.2 Teoretické koncepty  

 

V průběhu přípravy této části jsem se několikrát utvrdila ve skutečnosti, že různé 

feministické proudy se prolínají, některé myšlenky se vzájemně potvrzují, jiné 

popírají. Přístupy a výchozí hypotézy feministických proudů jsou různé, ale všechny 

spojuje základní myšlenka, která je zásadní i pro mne a mou práci: „Žena je člověk, 

má tedy povinnosti, ale i zodpovědnost a práva lidské bytosti“ (Cviková, 2005: 16). 

V duchu feministické tradice vysvětluji na prvním místě androcentrické uspořádání 

společnosti, v níž vládli a vládnou muži a ženy byly a jsou v důsledku takové struktury 

tím tzv. Druhým pohlavím. Jako druhý bod představuji mýtus krásy a s ním spojená 

dilemata a konflikty, které mohou dospívající dívky nebo dospělé ženy potkat. Ve 

třetím bodě teoretické části zaměřuji pozornost na sexuální zkušenosti žen a nahlížím 

je feministickou optikou, konkrétně stručně osvětluji historickou proměnlivost 

sexuální výchovy, promlouvám hlouběji o prvních sexuálních zkušenostech dívek 

a rozebírám přístup žen k sobě samým v dalších sexuálních zážitcích. Na závěr celé 

teoretické části se věnuji samotnému tématu diskursu – co (kdo) stojí v pozadí 

sexuologického diskursu, co je v jakém historickém kontextu považováno za tabu ve 

spojitosti s ženskou sexualitou a především jakou mocí a silou diskurs disponuje. 

2.2.1 Nadvláda mužů  

 

V díle George Simmela se už v roce 1911 objevují myšlenky o nadvládě jednoho 

pohlaví nad druhým, pohlaví výše postavené určuje normy, podle nichž je pak druhé 

pohlaví hodnoceno a nahlíženo (Havelková, 2004: 175). 

Havelková přehledně shrnuje čtyři základní společné teze feministických přístupů 

v názoru na kulturu, společnost a mužskou nadvládu v ní: 
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1. Kulturní systém, v němž se nacházíme, je patriarchální povahy, společnost, jak ji 

známe, je vytvořena muži, což se promítá do společenského uspořádání a rozvrstvení 

žen a mužů. K rozvrstvení dochází i mezi samotnými muži, proto je lepší užívat výraz 

mužská hegemonie (nadvláda) (více kapitola 2.2.1.1). 

2. Tento řád je podporován a udržován oběma pohlavími (více v kapitole 2.2.1.2). 

3. Z androcentrického uspořádání těží všichni muži, v oblasti veřejné i soukromé. 

4. Vládci na tuto nadvládu zároveň doplácejí, protože musí svou nadřazenost neustále 

nějak legitimizovat (více kapitola 2.2.1.3). 

 

Všechny čtyři body fungují ve vzájemné koexistenci a obě pohlaví musí být 

přesvědčena, že z daného uspořádání určitým způsobem těží, jinak by byl systém 

dlouhodobě neudržitelný (ibid: 178–179), při přijímání přirozenosti takového řádu je 

pochopitelné, že tento koncept dlouho přetrvával a do určité míry stále trvá, nelze se 

z něj vymanit pouhým povědomím o vykonstruované struktuře společnosti. 

2.2.1.1 Androcentrické uspořádaní společnosti 

 

Diference rolí a pravomocí mužů a žen je podkládána biologickými rozdíly, které 

mají sloužit jako přirozený důvod diference podle pohlaví ve všech sférách 

společenského života (Bourdieu, 2000: 13). Na tomhle tzv. dělání genderu se podílejí 

interakce, vnímání a mikropolitika, která odráží konkrétní zájmy promítající se do 

výsledné podoby maskulinního a femininního jako něčeho „přirozeného“ a neměnného 

(West, Zimmerman, 1987: 126). Sociální řád není dán biologicky, ani není určen 

přírodním prostředím, ale vždy je pouze výtvorem lidské činnosti (Berger, Luckamnn, 

1999: 55–56). Postavení pohlaví do opozice se ustanovuje napříč dějinami 

prostřednictvím různých institucí počínaje rodinou, církví, školou, státem, ale např. 

také sportem či žurnalistikou (Bourdieu, 2000: 8). Celý svět a všechny věci v něm jsou 

rozřazeny do škatulek rozlišujících mezi maskulinem a femininem a postupně se tohle 

dělení otiskuje do dvou různých druhů habitů. 

Klíčová je u této dělby rolí především mateřská a reprodukční funkce žen, která však 

nemusí být vlastní všem ženám. Mnozí autoři (například Scheinfeld) vidí přímou 

souvislost mezi reprodukčními a hospodářskými úkoly (Oakley, 2000: 100). Oakley 

upozorňuje, že mateřství slouží jako výmluva k přidělení určité ekonomické role. 

Moderní společnost klade důraz především na sociální vztah mezi matkou a dítětem, 
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což není přirozená role ženy, ale jde o výraznou tendenci považovat mateřství za 

překážku při ekonomické aktivitě (ibid: 102–103). 

Ženám v důsledku takového přístupu připadá sféra soukromá, tedy vše domácí, co je 

skryté, muži zabírají sféru veřejnou, v níž rozhodují o aktech zasahujících celou 

společnost (Bourdieu, 2000: 30).  Patriarchát
4
 nepůsobí pouze ve sféře veřejné, ale 

můžeme mluvit také o patriarchátu soukromém, v němž se zhmotňují příkazy a zákazy 

patriarchátu veřejného (ibid: 80). 

Uspořádání androcentrického světa se podle Bourdieuho posiluje skrze tři hlavní 

mechanismy – sociální konstrukce těl, somatizace nadvlády a symbolické násilí. 

Sociální konstrukcí těl míní Bourdieu veškeré tělesné pohyby a přesuny nabývající 

určitého sociálního smyslu. Jde o systém homologických pozic, včetně opozice mezi 

maskulinem a femininem. Mužskému principu je přiřazena pozice dominantní, suchý, 

nahoře (ibid: 25–30) – muži byli tvůrci zákonů, filosofové, spisovatelé, právníci (De 

Beauvoir, 1967: 16) a ženskému principu naopak odpovídají přívlastky jako ovládaný, 

úslužný, dole, uvnitř atd. (Bourdieu, 2000: 25–30), ženy jsou považovány za 

pečovatelky a matky. Očekává se, že mají jinou morálku, jsou nesobecké a jejich síla 

se posuzuje podle schopnosti pečovat o někoho – o muže (Gilligan, 1994: 19). 

Symbolickým posvěcením kosmických (biologických) procesů se získává zdánlivý 

objektivní základ, ale ve skutečnosti tento model (ženy v soukromé sféře a muži ve 

sféře veřejné) zde nebyl vždycky, ale objevil se až se vznikem měšťanské společnosti 

(Frevert, 1986; Habermas, 2000). Od konce 18. století se měnilo uspořádání domova 

a vztahů rodičů s dětmi. Ustoupili přísní viktoriánští otcové a zmizela plná kontrola 

mužů nad domácností, tuto úlohu přebírají ženy (Giddens, 2012: 53). Muž v této době 

vládne zákonem nad manželčinou osobou a od ženy se očekává něha, objetí atd. Láska 

mezi oběma v páru má být vzájemná, ale péče ženy o domov drží ženu v takovém 

uspořádání v naprosté izolaci a podřízenosti muži (ibid: 54). 

Svět je strukturovaný a rozdělený podle neskutečného množství značek a znamení, 

která nám mají vymezit, kam patříme a jaká máme práva. Tyhle značky a znamení ale 

nejsou univerzálně platné na jakémkoli místě, v jakékoli společnosti pro jakékoli 

jednoduše zaměnitelné x, ale „specifikují se podle pozic a dispozic jednotlivých 

aktérů“ (Bourdieu, 2000: 53). Věci kolem nás se poté jeví jako samozřejmé 

                                                           
4
 Uvědomuji si nevhodnost slova patriarchát ve smyslu, jaký popisuje Havelková, ale pracuji s ním, 

protože ho užívá sám Bourdieu a nechci změnit obsah jeho slov záměnou pojmů, které v sobě nesou 

automaticky jiné významy. 
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a přirozené, ale vše je proměnlivé kulturu od kultury, o čemž svědčí výzkumné závěry 

americké antropoložky Mead z pozorování různých kultur (Mead, 2010). 

Somatizaci nadvlády můžeme chápat jako proces, kdy je tělům a mozkům určováno 

a vnucováno, jakým způsobem mají být jejich části užívány. 

Aby se sociální řád (nomos) stal „přírodním zákonem“, musí vztahy nadvlády přejít 

do těl, z čehož vzniká sociálně diferencované tělo opačného rodu. Biologických 

odlišností se poté využívá jako základního předpokladu, to znamená, že vzniká zdání, 

že důvodem sociálních rozdílů jsou rozdíly biologické (Bourdieu, 2000: 25). 

Síla působení androcentrického diskursu je zřejmá především ze skutečnosti, že 

nepotřebuje žádné obhajoby a ospravedlnění (ibid: 13), tváří se jako neutrální 

uspořádání a ustavený řád se poté ve společnosti vepisuje do řádu těl mužů i žen. 

Hranice vymezující, kam patří jedno a kam druhé pohlaví, se stávají méně viditelnými, 

méně výlučnými a plynulejšími, ale nemizí (Lipovetsky, 2007: 12), některé stereotypy 

i přes uznání rovnostářského ideálu stále přetrvávají s tím rozdílem, že tyhle 

mechanismy byly nahrazeny neviditelnými, rafinovanějšími překážkami (Jarkovská, 

2004: 23). 

Symbolická nadvláda mužů je potvrzována symbolickým násilím. Struktury 

nadvlády nechápe Bourdieu jako ahistorické, ale chápe je jako neustále se vytvářející 

struktury, které jsou podporovány a ukotvovány jednotlivými aktéry a institucemi. 

K symbolickému násilí dochází, když ovládaný musí vládnoucího uznávat, neboť 

mají společné nástroje poznávání (to znamená, že mají osvojenou formu nadvlády, 

která se zdá být přirozenou). Symbolická síla tak nespočívá ve fyzickém násilí, ale 

v praxi jde o vepsané zážitky, principy a normy, které se ukládají hluboko do těl. Toto 

násilí tak nelze překonat pouhým uvědoměním a vůlí. Logika mužské nadvlády 

a ženské poddanosti je velmi paradoxní. Je spontánní a vynucená zároveň, navíc muži 

často svou nadvládu obhajují tvrzením, že ženy si za útlak mohou samy, protože se 

u nich vyskytuje tzv. vrozený masochismus (Bourdieu, 2000: 33–40). 

Příkazy mužů nejsou mnohdy nahlas řečené, ale jsou přítomné a na ženy mají stejný 

dopad jako ty, co jsou vyslovené nahlas. Tyhle rozkazy jsou brány jako něco 

samozřejmého a odvozené akty se poté nenápadně vepisují do řádu těl (ibid: 53). 

Odhalení sociálních konstruktů není nijak novátorské, obzvlášť ne v naší společnosti, 

přesto je obtížné se z těchto struktur plně vymanit, protože dosud vládnoucí muži stále 

dokola dokazovali, že podřízení žen je „vůle nebes, užitečná pro pozemský život“ (De 

Beauvoir, 1967: 16). 
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Pokud patriarchální řád působí dlouhodobě, a moc v něm je nejen diferencovaná, ale 

hierarchizovaná, obtížně se odstupuje od nastolených pořádků a ještě obtížněji se 

zavádí uspořádání nové. Ženy mají příliš zvnitřněné hodnoty mužského světa. 

2.2.1.2 Druhé pohlaví – hierarchické společenské uspořádání  

 

Problémem binárního přístupu, ať se jedná o rozdělení na muže–ženy, 

heterosexuální–homosexuální, příroda nebo kultura, je především hierarchické 

uspořádání, kdy je jedno bráno jako normální a druhé jako odvozené, slabší 

a méněcenné (Zábrodská, 2009: 30). Muži jsou ve společnosti považováni za aktivní 

činitele a z žen jsou činěny pasivní přijímající bytosti (Bourdieu, 2000: 79), což 

způsobuje mezi oběma pohlavími výraznou asymetrii (ibid: 43). Lidství bývalo 

synonymem pro mužství a žena nebyla definována sama o sobě, ale jako bytost 

vztažená k muži (De Beauvoir, 1967: 10). Žádná skupina se nikdy nedefinuje 

izolovaně, ale definuje se jako Jedna (První), vztažená k jiné – Druhé
5
, vymezením 

Druhého určujeme, kdo jsou Oni, definujeme, kde stojí První, což jsme My (ibid: 11). 

Vytyčuje se tak v podstatě, kdo jsou přátelé a kdo jsou cizinci neboli nepřátelé. 

Žena by podle základního esencialistického očekávání neměla být jako muž, to je 

charakteristické pro „ženskost“. Společnost stojící na androcentrických principech 

a patriarchálním uspořádání popisuje „správnou ženu“ jako skromnou, něžnou, 

poddajnou, citlivou, tu, co obdivuje jiné, mnoho toho strpí, čeká na muže a přebírá 

jeho zájmy.  „Správný muž“ by měl být přesným opakem, tedy obrněný muž, který 

neukazuje city, rozhoduje se sám, nic nestrpí a nevzdá se kvůli ženě svých zájmů 

(Cviková, 2005: 33). Ženy jsou nuceny přezkoumávat vlastní pocity a regulovat je 

podle toho, jaká jsou na ně kladená očekávání, chování žen má být v souladu 

s míněním jiných (Gilligan, 1994: 19). Konkrétně to znamená, že by žena měla dbát na 

to, aby se „Muž necítil slabý a podřízený“, žena by si měla internalizovat roli té 

„měkké a citlivé“. Lidé, kteří chtějí nekonfliktně existovat v tomhle dichotomním 

uspořádání světa bez výsměchu a pohrdání, nesmí překračovat pomyslné hranice jejich 

vlastních kategorií, žena nesmí být mužatkou a muž nesmí být zženštilý (Cviková, 

2005: 18). 

                                                           
5
 Velké písmeno na začátku slova Druhý ve spojitosti s pojmoslovími Druhé pohlaví, Druhá skupina 

apod. používá sama autorka De Beauvoir, protože pracuji s jejím konceptem, zachovávám i ve své 
diplomové práci její přístup.  
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Ve společnosti existuje společná zásoba vědění, která je dostupná všem členům 

a určuje, jaké role by měli členové společnosti zastávat a jakým způsobem by měli 

aktéři dané role správně zhmotňovat (Berger, Luckman, 1999: 76). „Mužské“ je 

v androcentrické společnosti považováno za správné a normativní, čemuž se má žena 

přizpůsobit, odvodit od toho svou osobnost a nastavit podle toho svá očekávání. 

Rozdílná očekávání od žen a mužů by se dala respektovat, pokud by se tak ženy 

a muži opravdu přirozeně ze své podstaty chovali, pokud by nebyli diskriminování za 

jiný přístup a vymezování se vůči určitým očekáváním, a kdyby jedno pohlaví nebylo 

na základě těchto připsaných stereotypů považováno za slabší a druhé za silnější. 

Simone de Beauvoir ve své knize Druhé pohlaví zdůrazňuje, že žádný subjekt 

nedefinuje automaticky sám sebe jako to Druhé, ale pokud je zde silnější to První, tak 

se to Druhé automaticky musí podrobit a musí se postavit do role Druhého. Tahle 

poddajnost (pohlaví, rasy atd.) je často určena převahou většiny, ale ženy nejsou 

v menšině, pouze jim dlouhou dobu chyběla historická událost (De Beauvoir, 1967: 

12–13) – revoluce, která by je vymanila z područí mužů, kteří byli u moci. 

Obě pohlaví jsou důležitou součástí jednoho celku, muže činí závislými na ženě 

jejich pohlavní touha a touha po potomstvu, ženy zase vědí, že když odmítnou pozici 

toho Druhého, ztratí spoluúčast na tom, co činí muži (ibid: 14–15). Muži netvrdí 

explicitně o ženách, že jsou méněcenné a níže postavené, v tom jim v současné době 

zabraňuje obecně rozšířený demokratický ideál (ibid: 20), nižší postavení žen a přístup 

k nim jako k těm Druhým, je ukrytý v neviditelných mechanismech, o čemž píše 

Bourdieu, Lipovetsky, Jarkovská atd. (viz předchozí kapitola). 

Dílo Simone de Beauvoir vyšlo v původním jazyce v roce 1949, takže by se mohlo 

zdát, že její myšlenky je zde zbytečné předestírat, protože jsou zastaralé a již dávno 

překonané, ale další zmínění autoři a autorky, popisují stejně působící mechanismy 

a jejich tvorba je z let pozdějších. Jarkovská popisuje neviditelně působící tlaky 

a struktury v roce 2004, což je náš dnešní aktuální stále do velké míry hierarchizovaný 

svět. 

Hierarchické postavení pohlaví ve společnosti vede nejen k faktu, že muži opomíjí 

ženy, ale především ženy opomíjí samy sebe (Gilligan, 2001: 14), ženám bývá vyčítána 

„malichernost“ či „přízemnost“, což vede k tomu, že nejsou brány vážně a hlavně ani 

ženy samy sebe poté neberou vážně (Bourdieu, 2000: 33) a bojí se promluvit 

o některých vnitřních konfliktech, aby si neznepřátelily okolí, dochází u nich 

k disociaci, ze které se obtížně vymaňuje (Gilligan, 2001: 14). 
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Ženy jsou vytlačovány na okraj a centrum dění zůstává mužům, proto mnoho žen 

přijímá dominantní centrální pohled, aniž by situaci reflektovaly (Bačová, 2005: 61). 

 Ženám nestačí jen ukázat novou cestu, jde o dlouhodobý proces, který nelze 

převrátit ze dne na den a emancipovaná nová žena vzbuzuje strach u mnohých mužů, 

ale také u mnohých žen a je pochopitelné, že na nové cestě emancipace se budou dělat 

chyby (Masaryk, 1930: 71–72). Ženy mají navíc na nové cestě horší postavení než 

muži. To, co muži bývá bez povšimnutí odpuštěno, ženám se neodpouští (ibid: 75–76), 

ženy jsou tímto přístupem odsuzovány k rezignaci a nenápadnosti, jsou považovány za 

slabé a „zbraně slabých jsou vždy zbraně slabé“ (Bourdieu, 2000: 31–32). 

2.2.1.3 Reflexe postavení mužů  

 

Nikdy nemůžeme jednat odděleně o otázce „ženské“ nebo „mužské“, vždy jde 

o komplexní problém kulturní a společenský. Muži a ženy jsou pod tlakem starších 

(nebo jiných jinak výše postavených lidí) a nedovolují si vzbouřit se (Masaryk, 1930: 

70). 

Reflektuji skutečnost, že pod tlakem jsou nejen ženy, ale i muži, protože všichni 

musí naplňovat určité představy a očekávání, jež jsou na ně kladena. Tomuto problému 

se v analýze nevěnuji, ale považuji za nutné ho alespoň ve zkratce zmínit. 

V jednadvacátém století touží po uznání plurality genderových identit nejen ženská 

část obyvatelstva, ale i mužská, protože maskulinita, která byla dosud považována za 

samozřejmou, ztratila svou tradiční transparentnost nesporného biologického základu 

a místo toho se ukázalo, že stejně jako u feminity jde o sociálně vykonstruovanou, 

a tedy fluidní kategorii (Schoene, Daniel, 2007: 360). Maskulinitu stejně jako feminitu 

nelze zkoumat v jednotném čísle, protože není homogenní a neměnná a i muž stejně 

jako žena je ovlivněn řadou dalších proměnných, jimiž jsou rasa, třída, sexuální 

orientace, víra atd., které určují naše individuální prožívání (Brod, Kaufman, 1994: 4–

5). 

Muži slýchají výzvy jako „Buď muž“, které stvrzují, že „mužství“ není samo 

o sobě přirozenou záležitostí, ale pro muže platí stejně jako pro ženy věta – „Mužem se 

muži nerodí, ale stávají“ (Badinter, 2005: 13). Subjekt se utváří v důsledku podřízení 

se normám a nastaveným procesům ve společnosti (Kiczková, 2006: 73) a být mužem 

je výsada i past, protože jsou muži neustále nuceni projevovat se za všech okolností 

jako muži (Bourdieu, 2000: 47). 
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Pravým mužem, o kterém se ve společenském diskursu hovoří, je míněn muž 

„chlapský“, což je kategorie, do které se nemusí každý muž integrovat (Badinter, 2005: 

14). Muž si ve společnosti se silně zakotvenými patriarchálními hodnotami musí držet 

silnou dominantní pozici, kdyby nahlas přiznal, že spěchá domů, aby nakoupil a uvařil, 

setkal by se s výsměchem a poznámkami o tom, že je pod pantoflem, proto radši 

vyprodukuje nějakou v mužském kolektivu přijatelnou lež – například že má ještě 

hodně práce (Jarkovská, 2004: 20). 

Maskulinita se stejně jako feminita různí podle historického a kulturního kontextu, 

neexistuje jeden platný model mužství, maskulinita je podle konstruktivistů ideologií, 

která má sloužit pro zdůvodnění mužské nadvlády nad ženami (Badinter, 2005: 34–35). 

Dnešní maskulinita zažívá výrazné trhliny, protože muži ztrácejí dosud jasně danou 

moc a odhalují se jejich rány (ibid: 41). 

Člověk (žena ani muž) není zcela svobodný a nezáleží jen na něm, co si vybere. 

Každý se musí napasovat do určitých zavedených kategorií a musí existovat v souladu 

s normami, které se při předložení oficiálními diskursy jeví jako všeobecně platné. Moc 

je zrádná v tom, že vytváří pocit zdánlivě svobodného jednání, ale přitom se jedinec 

musí podřizovat. Moc je předpokladem pro aktérství subjektu, podle Butler jde o tzv. 

performativní aktérství (Butler cit. In: Zábrodská, 2009: 60). 

K utváření identity a genderu nedochází pouze pod tlakem moci shora, ale sám 

jedinec určité vzorce chování opakuje a reprodukuje dále, čímž se podílí na tvorbě své 

identity a dalo by se říct, že i identit ostatních lidí okolo sebe. Co ale přesně máme 

vnímat a kam se máme zařadit, je primárně určováno diskursem. Diskursivní tlak 

způsobuje vynucení žádoucího chování (Butler, 2003: 186–187). 

Stereotypizace „mužství“ je neoddělitelnou součástí stereotypizace „ženství“ 

a prostupuje napříč všemi mnou analyzovanými publikacemi. V této práci „mužským“ 

stereotypům ale vzhledem ke zvolenému tématu není věnováno více pozornosti. 

 

Vybrané myšlenky na předchozích stranách předkládám k zamyšlení nad historií, 

vývojem postavení ženy v ní a především chci touto kapitolou upozornit 

čtenáře/čtenářky na to, jak hluboko jsou androcentrické principy zakotveny. Vím, že 

mnohé se již od dob T.G.Masaryka změnilo a posunulo, ale souhlasím s Bourdieum, 

Lipovetskym a Jarkovskou, že některé mechanismy nejsou na první pohled zřejmé, ale 

jsou stále přítomné, což dokládá i má empirická část. 
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2.2.2 Mýtus krásy 

 

Tělo (míněno ženské tělo) podle oficiálních nároků společenského diskursu má být 

mladé, zdravé a krásné (Badinter, 2004: 90). Krása byla dříve chápana jako prostředek 

moci žen, který mohl být aplikován ženami, aby dosáhly u mužů svého. Feministická 

dekonstrukce mýtu krásy poukázala na skutečnost, že jsou to muži, kdo využívá mýtus 

krásy k tomu, aby dostali ženy tam, kam chtějí. Mýtus krásy nabourává vztahy mezi 

ženami a především narušuje vnitřní sebedůvěru každé ženy jako individua 

(Lipovetsky, 2007: 161). 

Druhá vlna feminismu vymýtila mýtus ženy pečovatelky, jehož pozici okamžitě 

substituoval mýtus krásy (Wolf, 2000: 13–14). Časopisy s usměvavými hospodyňkami 

zastoupily obrazy modelek s dokonalými křivkami a vyhlazenými obličeji. Tyto obrazy 

nás obklopují nejen v časopisech, ale jsou všude kolem, a když zde nejsou obrazy 

krásných žen, tak se o kráse alespoň hojně mluví a píše (ibid: 82). 

Neexistuje oběť, kterou by ženy pro krásu nebyly ochotny podstoupit, muže straší 

jejich výkon a ženy jejich vzhled (Badinter, 2004: 86). V 80. letech se podařilo 

prolomit mocenskou strukturu, ale zároveň výrazně vzrostl výskyt poruch příjmu 

potravy a z estetické chirurgie se stal nejrychleji se rozvíjející lékařský obor (Wolf, 

2000: 12). 

Vzhledem se trápí i muži, podstupují drastické diety a plastické operace (ibid: 87), 

ale větší společenský tlak je jednoznačně vyvíjen na ženy, protože žena by měla být 

krásná (myšleno ve významu krásná pro muže) a reprezentativní (do kategorie ideálu 

ženské krásy se nevejde žena menší, tlustší ani starší (Lišková, 2005: 105–106)). 

Ženská krása zvyšuje mužovu prestiž, muž s krásnou ženou je považován za 

inteligentního, vtipného, kompetentního a kvalitního (Sigall, Landy, 1973), proto krása 

zvyšuje hodnotu ženy na tzv. sňatkovém trhu. 

Krása se stala politickým nástrojem mužů, kteří si brání své pozice před příchodem 

žen. Hierarchie na základě hodnoty tělesného vzhledu, který je standardizován 

kulturou, je jednoznačně projevem mocenských struktur (Wolf, 2000: 15). Druhá vlna 

feminismu vydobyla mnohé, ale ženy v tomhle ohledu stále nejsou svobodné 

a jednoznačně nejhorší na celém mýtu zvaném krása je nalhávání, že krása je 

objektivní a univerzálně existující (ibid: 14–15). Podle těchto měřítek může být každá 

žena krásná, vše je pouze o její vlastní aktivitě (ibid: 36).  
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2.2.2.1 Dospívající dívka, měnící se tělo a nároky na něj 

 

Dospívající dívka je snadno zranitelná a manipulovatelná, nechce být vyloučena 

z komunity ostatních děvčat, a proto je jednoduché podlehnout tlaku okolí, které klade 

důraz hlavně na krásu (Navrátilová, Jarkovská, 2004: 131). Krásu jako klíčový atribut 

ke spokojenosti podsouvají dívkám především časopisy a zároveň krásu implicitně 

i explicitně propojují s úspěchem na poli heteronormativních vztahů. Status „jsem ve 

vztahu“ je postaven výše, než stav „jsem sama“, což nahrává mýtu krásy a dívky 

v důsledku tohoto dogmatu přijímají celé spektrum požadavků na vlastní dokonalost 

a neúspěch u chlapců dedukují jako nedostatek krásy (ibid: 132). 

 Celý život, od rané socializace až po stáří se v chlapcích a dívkách (ženách 

a mužích) ukotvuje odlišný přístup k vlastnímu tělu. Chlapci mají usilovat o svaly 

a dívky mají tělo šlechtit, aby byly přitažlivé pro chlapce a jejich vášně (Lišková, 2005: 

106). Nancy Chodorow uvádí, že dívky bývají vedeny více ke vztahovosti a citlivosti, 

což jim problematizuje vymezení hranic vlastního „já“ (Havelková, 2004: 180). 

Primárně korigují svá těla a s nimi osobnosti za účelem dosáhnout vztahu, což vede 

k internalizaci chlapeckých fantazií a jejich představ o dívčím těle. Dívky jsou nuceny 

nahlížet na sebe skrze kategorie dominantního diskursu (Bourdieu, 2000: 63), jsou 

závislé na hodnocení druhých a samy sebe podceňují (ibid: 62), i dívka považující se za 

krásnou zapochybuje, když má být vynesen mužský úsudek (De Beauvoir, 1967: 200). 

Dospívající dívky nediskutují a snaží se vejít do kategorií, které jsou pro ně předem 

vyhraněné. Chtějí naplnit na ně kladená očekávání, o čemž svědčí otázky žáků na ZŠ 

Např.: Čo chcú chalani od bab? (5. ročník); Čo mám robiť, keď som škaredá? (6. 

ročník); Čo mám robiť, keď sa mi moja váha nepáči a nejde dole? (6. ročník) (Bosá, 

2005: 120–124). Desetileté dívky jsou již konfrontovány s mýtem dokonalého těla, 

přitom se dívky od narození nacházejí v paradoxní situaci – na jedné straně jsou 

nuceny, aby se dívaly výlučně na svá těla a zdvihaly od nich zrak jen tehdy, když chtějí 

zkontrolovat mužský pohled na ně (Wolf, 2000: 186), ale zároveň mají o některých 

částech svých těl zkreslené nebo žádné představy. 

Co vědí dospívající dívky a ostatně i dospělé ženy o svém pohlavním ústrojí? 

Hodiny biologie v souladu s oficiálním vzdělávacím rámcem zahrnují základní popis 

pohlavního ústrojí muže a ženy, ale předkládané obrázky nepracují s variabilitou 

pohlaví. 
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Existuje nespočet článků a knih věnovaných penisu a mužskému ústrojí, tyto texty 

diskutují různé tvary, velikosti atd., zatímco informace o ženském pohlaví bývají 

shrnuty zpravidla do dvou vět (Blackledge, 2005: 116), přitom škála pohlavního ústrojí 

je neskutečně široká, což ilustruje například Blackledge.
6
 

Neznalost různorodosti může vést mladé dospívající dívky a později dospělé ženy 

k mylným a zkresleným představám o vlastním těle. Ženy dobrovolně podstupují 

tzv. labioplastiku a nechávají si vedle známých plastik poprsí také předělávat genitálie, 

protože mají o svém pohlaví představu abnormálně velkých stydkých pysků (Plastická 

chirurgie, 2016). Velikost stydkých pysků může být problematická při sportu, 

sexuálním životě nebo jiných aktivitách (ibid), ale ve skutečnosti se tyto zákroky 

aplikují i v případech, kdy mají ženy pouze pocit, že jejich stydké pysky jsou moc 

velké
7
 a nejsou tedy pěkné, což demonstruje například dokument Sexy baby

8
. 

Podobným tématem je ženský klitoris, o němž mnoho dívek nemá patřičné 

povědomí – nejdříve neví, kde se nachází, později ne nutně vědí, k čemu slouží, ale 

především hodně žen neví, jak jejich klitoris vypadá. 

  První zmínky o klitorisu se objevily už v roce 1559, kdy Matteo Realdo Colombo, 

popisuje jeho rozsáhlost a hlavně jako první muž popisuje klitoris jako sídlo rozkoše 

ženy (Blackledge, 2005: 153–154). Už jsme se posunuli o pět století dále a klitoris stále 

zůstává pro mnoho dívek a žen záhadou, přitom je důležitou součástí k průběhu 

příjemného a bezbolestného pohlavního styku: při stimulaci skrze klitoris se pochva 

zalévá krví a také se zvlhčuje, čímž se snižuje riziko odření a natržení (ibid: 194–195). 

Dalo by se předpokládat, že je v zájmu každé dívky (ženy), aby měla o svém klitorisu 

povědomí, přesto Toppová odhaluje skutečnost, že středoškolačky vyšších ročníků 

nepoznají na obrázku vulvy klitoris (Wolf, 2014: 76).
9
 

 Ženy budou svobodné tehdy, až bude existovat pozitivní definice ženské sexuality. 

Ženy nejsou chráněné před zasahováním mýtu krásy do jejich sexuality, protože 

sexuální výchova dívek má za úkol udržet je bezbranné (Wolf, 2000: 185). Dívky jsou 

vyháněny z vlastních těl a jsou nuceny dívat se na sebe jako na sexuální objekty. To, 

                                                           
6
 Blackledge v knize předkládá fotografie různých ženských pohlavních ústrojí, také zde popisuje 

aspekty, v nichž se můžou ženská ústrojí od sebe lišit. 
7 

Ženy jsou nejvíce znepokojeny, když soudí, že jsou některé části jejich těla příliš velké, tyto části se 

snaží zmenšit. Muži mají strach, když jsou některé části jejich těla příliš malé (Bourdieu, 2000: 61). 

8
 V dokumentu podstupuje zmíněnou operaci dvaadvacetiletá Laura, která si uvědomila abnormální 

velikost svých stydkých pysků, když slyšela několik kamarádů, jak se smějí holkám, které mají „pysky 

jak netopýr“, domnívá se, že jakmile dojde k operaci, bude šťastnější. 
9
 Liz Toppová je autorkou knihy Vagíny: Návod pro uživatelky, 2014. Její poznatky se týkají amerických 

dívek, závěry Toppové o neznalosti dívek nelze přenést neproblematicky i do českého prostředí. 
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čemu se mladé dívky učí, není touha po jiných, ale touha být vytoužená. Dívky jsou 

nuceny přijmout fantazie dominantní kultury, což zabírá místo, které by měly věnovat 

zkoumání vlastních tužeb (Wolf, 2000: 185–188). 

2.2.2.2 Dospělá žena a krása ve vztahu k muži 

 

Pohled sama na sebe zvenčí pokračuje i v dospělosti, protože muži v naší 

společnosti představují hodnotu sami o sobě, ale hodnota ženy závisí na mužském 

pohledu (Lišková, 2005: 106). Ve společnosti, literatuře atd. se často objevuje 

myšlenka, kterou vyjádřil Nietzsche – muži a ženy rozumějí láskou každý něco jiného, 

žena chápe lásku jako dání sebe muži, muž od ní tuto oddanost žádá (Nietzsche, 2001: 

214). Muž vracející se z práce měl dříve právo být unavený, ale žena musela být 

nachystaná, aby mohla muže potěšit, musela vypadat vždy vesele, i když za sebou měla 

těžký den (Masaryk, 1930: 66). Moderní žena by se měla z těchto stereotypů vymanit 

a nenásledovat bezhlavě muže a jeho potřeby (ibid: 67). 

Ženám se může zdát, že jsou svobodné, ale ve skutečnosti pouze reagují na vnější 

očekávání. V oblasti sexu mají být pasivní a připravené, nacházejí se pod neustálým 

tlakem, který je kladen na vzhled jejich těla a stísňuje je pocit pramenící z rozdílu mezi 

vlastním tělem a předkládaným ideálem (Bourdieu, 2000: 60, 62). Žena, která chce 

tomuto ideálu dostát, musí být aktivní minimálně ve vztahu ke svému tělu, ale vše má 

zároveň činit „neviditelně. Na úsvitu vstává, aby se nalíčila a oběhla vodní plochu, aby 

se milenci ukázala jako krásná, musí zůstat do určité míry nepochopená. Ty prvky, 

které dělají každou ženu jedinečnou – neopakovatelná nepravidelnost její tváře, jizvy 

po zranění atd. – to ji vyhosťuje z řad mystických krásek (Wolf, 2000: 205). 

Krása byla až do 19. století výsadou vyšších vrstev (Lipovetsky, 2007: 140), ve 

skutečnosti je krása stará jako patriarchát, ale v této podobě, jak ji známe dnes, je nová. 

Žena před průmyslovou revolucí nemohla být zaplavována obrazy krásy, když ještě 

neexistovaly různé moderní technologie. Pokud ženy nebyly aristokratky nebo 

prostitutky, tak jejich krása nebyla tak důležitá na sňatkovém trhu, podstatnější byly 

pracovní schopnosti, fyzická síla a plodnost (Wolf, 2000: 17). 

Od 18. století probíhá postupné odtabuizování sexu (Foucault, 1999: 23–24), sex se 

stává veřejným. Je sice korigováno, kdy a jak se o něm má mluvit, ale mluvit se o něm 

musí (ibid: 24–31). Až po roce 1830 se předkládají ženám první obrazy, jak mají 

vypadat (Wolf, 2000: 17), sex se přímo propojil právě s krásou, protože krása, na rozdíl 
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od vrozené ženské sexuality, je namáhavá práce a s krásou se rodí jen málo žen 

a nejsou tak svobodné (Wolf, 2000: 182).  

Krása nesouvisí se sexem ani s láskou, krásná žena neznamená milovaná žena. 

Mýtus krásy ale tvrdí opak. Paradoxem u mýtu krásy jsou fyzické a psychické potíže, 

které ženám působí kult hubnutí. Ženy v důsledku špatného hubnutí trpí depresemi, 

únavou a mimo jiné ztrátou sexuální touhy (Lipovetsky, 2007: 62), což ukazuje 

paradox celé situace – ženy se snaží zhubnout, aby byly krásné, zvýšily tak svou 

sexuální atraktivitu a zájem potenciálních partnerů, ale současně s naplněním tohoto 

ideálu, se jim může snižovat chuť na vztahy sexuální povahy.  

Krása i sexualita jsou chybně považovány za transcendentální nevyhnutelný fakt, 

který implikuje představu, že žena musí být krásná, aby mohla být sexuální. Definice 

krásného a sexuálního je ale variabilní, mění se podle kultury a historického kontextu. 

Někde je ideálem krásy štíhlá modelka, jinde žena s většími tělesnými proporcemi, 

v některých kontextech zase byly a jsou za krásné považovány panny (Wolf, 2000: 

181). Společnost dříve od žen požadovala ctnost, ženám dodávala krásu v podobě 

panenskosti a věrnosti a jejich sexualita tak neexistovala (ibid: 181). Feministická 

kritika morálky ukázala, že normy ustavující ženskou mravnost a ctnost, stojí na 

mocenské asymetrii mezi mužským zájmem a ženskou poslušností (Singer, 1994: 72), 

stejně jako normy současné krásy. Ženské vlastnosti jsou tvořené a určované 

představami mužů – například ženy s velkými prsy, jsou zobrazované a vnímané jako 

plné sexuální touhy (MacKinnon, 2001: 56). 

Ženám jsou tak vštěpovány nejen požadavky na vzhled, ale s tím i dobré a špatné 

vlastnosti. Nadvláda mužů vede k tomu, že když žena někde vybuchne, potvrdí se tím 

pouze stereotypní představy o ženách jako o osobách náchylných k hysterickému 

chování. Ženy se chtějí mužům líbit a svádět je, čímž uznávají jejich symbolickou 

nadvládu (Bourdieu, 2000: 55). Snaží se být usměvavé a nestěžují si, což vede k tomu, 

že jsou potlačovány jejich touhy a v některých situacích se snaží pouze o uspokojení 

muže a vše je ještě navlečené tak, že takto činí s radostí (ibid: 54). 

S nástupem moderní a postmoderní společnosti se proměňuje obraz ženy jako 

nedobytné bytosti, proces svádění se postupně proměnil na akt „balení“ a iniciativa žen 

dnes není odsuzována, dokonce ji někteří muži deklarují jako vítanou (Lipovetsky, 

2007: 56–61). Problematická jsou v tomhle ohledu různá očekávání a tlak z více stran 

na správné chování. Některé ženy jednají zcela v souladu s vlastním přesvědčením, ale 

jiné se nacházejí v dilematu ambivalentních požadavků různých stran – jsou pod 
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tlakem tradice kladoucí důraz na cudnost a pasivitu a pod tlakem revoluce, kde se 

očekává vlastní iniciativa. 

Tady jsou opět problematické skryté mechanismy, ženy si vydobyly právo na 

iniciativnější chování, ale svádění mezi pohlavími není stále rovnostářské a velkou roli 

zde hraje i mýtus krásy, který klade stále vyšší nároky na ženy, u nichž vzhled 

v procesu svádění hraje klíčovou roli (ibid: 68–69). Za velkou se označuje také lež, 

která je dostatečně velká na to, aby jí lidé věřili – představa, že dospělé ženy s plně 

vyvinutým souborem sexuálních charakteristik nejsou vhodné na vyvolání a uspokojení 

heterosexuální mužské tužby, a že krása je to, co jim dodá úplnost, je velká lež mýtu 

krásy (Wolf, 2000: 210). Ženy podstupují plastické operace v domnění, že tak dají do 

pořádku nejen svá těla, ale také rozvrácené životy a zachrání tak třeba skomírající 

manželství (Mendelsohn, 2014: 54–55). Krása ale není řešením žádného problému, 

navíc nic jako objektivní měřitelná krása neexistuje. 

Esencializace a naturalizace genderové identity je problematickou, protože gender 

je pouhou konstrukcí, která skrývá svůj původ. Ve společnosti přetrvává kolektivní 

neviditelná smlouva o přetrvávání genderů a rozdílů mezi nimi, tahle konstrukce 

rozdílů a dichotomie nás nutí věřit tomu, že jde o něco daného, zakotveného, 

nevyhnutelného a nezměnitelného, s čím se musíme smířit. Těla se neustále stylizují do 

genderových módů a neděje se tak soukromě, nýbrž zcela veřejně, ve veřejném 

prostoru, napříč časem prostřednictvím různých lidí, institucí a diskursů (Butler, 2003: 

185–193), mimo jiné výrazně se tak děje právě skrze mýtus krásy. 

2.2.2.3 Fotografie a obrazový materiál 

 

Víme, jak snadné je upravovat fotografie, a přesto různým obrazovým materiálům 

často věříme, jako kdyby znázorňovaly realitu. Fotografie modelek jsou zesvětlovány, 

nohy prodlužovány, oči rozjasňovány, jejich tváře vyhlazovány tak, že bychom jim 

hádali méně let a na ulici bychom je vůbec nepoznali (Lišková, 2005: 109). Společnost 

cenzuruje skutečné tváře a těla a degraduje ženy na krásné, ale prázdné schránky, tyhle 

obrazy drží ženy v zajetí a ekonomika stojící na otroctví musí takové obrazy 

podporovat (Wolf, 2000: 21).  Fotografie zobrazují pouze ženy, které jsou podle kritérií 

současné společnosti považovány za krásné. Vyvolenými ženami v současném světě 

jsou topmodelky s dokonalými těly a pletí, zpravidla mladé ženy nacházející se na 

plakátech všude okolo (Lipovetsky, 2007: 152). Zaplavují nás miliony obrazů a jsou 
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nám podsouvány jako kolektivní sexuální fantazie, ve skutečnosti je v nich ale málo 

sexuálního (Wolf, 2000: 19). 

Vedle obrazů produkovaných kosmetickým a oděvním průmyslem se hlavní 

mediální kategorií stala pornografie, která předčila svým rozsahem všechny ostatní 

filmy a hudební nosiče (ibid: 12). Obě sféry se často propojují. Reklamy na různé 

výrobky ukazují nahá dychtící těla žen, které prožívají rozkoš. Mnoho obrazů je 

explicitně sadomasochistických (ženy spoutané, v latexu atd.), což vyvolává představu, 

že cesta k prosazení vede přes podřízení (ibid: 162–163). Těla žen jsou na fotografiích 

fragmentarizována, čímž fotografie podtrhují důležitost každé části těla. 

 Často se stírají hranice mezi pornografií a erotikou
10

 a jsou nám předkládány 

násilnické obrazy, kde je žena tou pasivní obětí. Sexualizované fotografie by nebyly 

problematické, pokud by pracovaly s celou škálou sexualit a jejími podobami (ibid: 

166). Sex se týká mladých lidí stejně jako seniorů, vedle heterosexuálních vztahů stojí i 

homosexuální a bisexuální a vztahy a sexualita neexistují jen v násilné podobě, ale 

mohou být i něžné, harmonické a především role v nich mohou být vyrovnané. 

 Nevídáme obrazy zobrazující milování, potkáváme jen násilný sex. Ze zobrazení 

skutečně se milující dvojice je na první pohled zřejmý rozdíl oproti násilnému sexu. Na 

takových obrazech je vidět kontakt, empatie, sdílená smyslnost a spojení dvou lidí, 

kteří spolu chtějí být. Potkáváme mnohem více obrazů demonstrujících sexuální násilí, 

kde bývá žena tou podřízenou nebo je žena na fotografii sama, vystavená pohledům 

ostatních skrytých subjektů a je na první pohled patrné, zda to, co žena činí, dělá pro 

své uspokojení nebo pro druhé, základní premisou je zde ovládání (Steinem, sine dato). 

U žen v důsledku téhle konzumace velkého množství násilných obrazů přibývá 

fantazií o znásilnění (Wolf, 2000: 180), sexuální otevřenost ve spojení s láskou 

a intimitou ustupují do pozadí a ponižující sex je konstruován jako správný (ibid: 170). 

Nemusíme vyhledávat pornografii, i tak často vídáme obrazy znásilnění (ibid: 167) 

a ty jsou i na místech, kde bychom očekávali zobrazení láskyplného vztahu. 

S touhle skutečností je těžké se ztotožnit a nemálo žen chce zůstat vůči 

nastíněnému fenoménu slepá, protože se nechce připravit o zábavu (ibid: 167). Obrazy 

                                                           
10

 Vymezení pornografie a erotiky je problematické. Antipornografické feministky MacKinnon a Dworkin 
vystupují proti pornografii (MacKinnon, Dworkin 1988) a definují pornografii jako přímé obrazové i 
slovní podřízení žen, které v sobě nese prvky odlidštění, bolesti, degradace, mučení či ponížení. 
Pornografii chápou jako mužský násilný akt, což stvrzuje i Carol Gilligan, která přináší závěry, že muži 
mnohem více než ženy projektují do příběhů z intimní sféry násilí (Gilligan, Kohlberg, Lerner & Belenky, 
1970 cit. in Lišková, 2009: 28). Erotika bývá vymezena v dílech těchto teoretiček v binárním pojetí jako 
protiklad k pornografii, erotika je tím, co je z pornografie vyloučené. Tahle definice je ale 
problematická, protože pornografie nebývá jednoznačně definovaná. 
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kolem nás neučí muže nic o touhách žen, ale ani samy ženy se neučí erotizovat 

a specifikovat vlastní potřeby (ibid: 188), pouze se ztotožňují s předloženými obrazy. 

 

Celým druhým oddílem v teoretické části nechci zlehčovat životy žen, které dbají 

o svůj vzhled a ani nechci ženy generalizovat v přístupu k sobě a k pornografickým 

výjevům kolem nás. Pouze chci otevřít otázku k zamyšlení, na kolik činíme se svým 

tělem to, co opravdu samy chceme a do jaké míry si internalizujeme touhy druhých? 

2.2.3 Sexuální zkušenosti žen feministickou optikou  

 

Sexuální zkušenosti žen rozhodně nelze souhrnně uchopit a definovat, protože na 

základě jakékoli sexuální zkušenosti jakékoli ženy se nemůžeme dopouštět 

generalizace. V 90. letech 20. století se objevila snaha o dekonstrukci zažitých 

opozičních kategorií muži–ženy (Knotková–Čapková, 2011:14). Postmoderní 

a poststrukturální feminismus formuloval myšlenku o ženě jako prvku, který je utvářen 

mnoha faktory, a proto nikdy nelze hovořit o ženě jako jedné. Neměli bychom se ptát, 

co mají ženy společného, ale jak je utvářena kategorie „žena“ v určitých sociálních, 

kulturních a politických kontextech (Zábrodská, 2009: 27).   

Vedle nové multidimenzionální ženy je potřeba podívat se také na omezené chápání 

toho, co znamená výraz sexuální. Co zahrnuje? To, k čemu pociťujeme touhu, není 

dané, ale opět je vše sociálně formované. O tom, co je touha, hovoří pornografie, v níž 

je žena vyobrazována jako něco, co muž potřebuje ke své touze. Heterosexuální 

sexualita je tak definována pouze podle mužských měřítek (Lišková, 2004: 140), což se 

promítá i do sexuálního prožívání párů mimo pornografii. 

Ptám se stejně jako u mýtu krásy, kde je hranice mezi tím, co ženy skutečně chtějí 

a tím, co se naučily, že by měly chtít? 

2.2.3.1 Sexuální výchova v 16., 19. a 21. století   

 

V naší dnešní společnosti se v první fázi dívky setkají se základním proškolením 

v oblasti sexuality od rodičů, případně jim jejich dotazy zodpoví ve škole na hodinách 

sexuální výchovy nebo v různých poradnách v časopisech pro pubertální čtenářky. 

V těchto poradnách obvykle reagují na dopisy čtenářek erudovaní sexuologové 

a sexuoložky, kteří/které by měli dívkám pomoci. Další čtenářky, které zasílají své 

dotazy, ukazují dívkám, že na světě nejsou se svými problémy samy (Lišková, 2005: 
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110). Odpovědi o sexualitě ke každému z nás přicházejí od lidí, kteří stejně jako my 

žijí v určité společnosti s daným ustanovením morálky a definicí povoleného 

a zakázaného. 

V oblasti sexuální výchovy se velmi diferencují názory, které se proměňují 

v závislosti na dané společnosti a kultuře, ať už ale je společnost v otázce sexuální 

výchovy povolnější nebo spíš přísnější, často se uplatňuje tzv. dvojí morálka. 

Dívky bývají vychovávány k puritánství, kdežto chlapci byli v některých dobách 

veřejně pobízeni k využívání služeb prostitutek, jak popisuje např.  L.N.Tolstoj 

v Kreutzerově sonátě (Havelková, 2004: 173), nebo chlapci byli aspoň informováni 

o nevěstincích například v Důvěrných hovorech napsaných Erasmem Rotterdamským 

v 16. století (Elias, 2006: 244). Ve stejné době, kdy se ve školách dostávají chlapcům 

do rukou Důvěrné hovory, je na druhé straně tak hlídáno panenství dívek, že jsou všude 

doprovázeny (ibid: 245). 

 Raumerův spis z r. 1857 Výchova dívek ukazuje působení dvojí morálky v 19. 

století. Sexuální osvětu dívek Raumer nepovažuje za vhodnou a prosí matky, aby 

dceřinu mysl zaměstnávaly natolik, aby dívka nekladla nevhodné otázky. Pokud se 

dívka zeptá, má jí matka říct, že to není pro její uši, tak se bude stydět a příště se 

nezeptá (ibid: 254–255). Není zřejmé, zda Raumer napsal také Výchovu chlapců, kde 

by radil to samé. V takovém jednání spatřuji také dvojí morálku. 

 Dvojí morálka se v sexuální výchově projevuje i dnes (viz empirická část). 

V našem sexuologickém diskursu se ve spojení s chlapci objevuje jen málo poučení 

a rad, na druhé straně se diskurs hojně věnuje tématům „dívčím“, jakými jsou hlavně 

deflorace a menstruace. 

 Ženy i muži zaujímají k menstruaci negativní postoj už v raném věku (podle 

výzkumu Clarke, Ruble). Mnoho žen se během menstruace cítí méně schopnými, 

a přitom se dokazuje, že souvislost mezi menstruací a schopností neexistuje (Renzetti, 

Curran, 2003: 84–85). Menstruace se někdy zdá tak nesnesitelná, že se dívky vzdávají 

mnohých radostí, skrývají vložky a menstruaci tají (De Beauvoir, 1967: 145). Vztah 

k menstruaci se mimo jiné buduje skrze sexuální výchovu, která do velké míry určuje, 

zda půjde o vztah pozitivní nebo negativní. 

 Druhé téma, které se v sexuální výchově v rámci současného sexuologického 

diskursu hodně objevuje, je téma deflorace, která byla dlouho spojována s kultem 

panenství. Dnes jsou s deflorací propojena jiná témata (více viz empirická část). 
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2.2.3.2 Erotické začátky dívek a navázání dalších zkušeností 

 

U milostného zasvěcení dívky je klíčová celá její minulost (De Beauvoir, 1967: 

188), proto jsem nejdřív hovořila o mýtu krásy a sexuální výchově, s nimiž se 

dospívající dívka setká a které jsou v přímém propojení s jejím dalším vývojem. 

U chlapců je sexuální pud deklarován jako přirozená součást mužské agresivity. 

Dívky jsou naopak vystaveny požadavku, aby svou sexualitu podrobovaly represi 

a zůstaly pasivními (Bosá, 2005: 122–123).  

Erotické začátky bývají pro dívky zlomové, protože se předpokládá (ale nemusí to 

tak být), že jejich první zkušenosti se liší od chlapeckých nejen biologicky, ale 

i sociálně a psychologicky (De Beauvoir, 1967: 189). Pohlavní akt mezi mužem 

a ženou vyjadřuje akt podřízení, muž někoho „má“, někoho „dostal“, „zmocnil se“, 

žena na druhé straně je tou podřízenou, případně se snaží „nedat se“ (Bourdieu, 

2000: 2). Chlapec „ztrátou“ svého panictví ve skutečnosti vyhrává/získává a dívka 

prvním pohlavním aktem skutečně „ztrácí“ (Giddens, 2012: 61), přichází o jedinečné 

panenství, které dlouhou dobu bylo a do určité míry stále je vysoce ceněno
11

. Panenství 

stále přetrvává jako součást mýtu krásy, je spojováno s krásou, protože asociuje 

sexuální neznalost a nezkušenost (Wolf, 2000: 16). 

Ženská sexualita se jeví jako něco, co nemají dívky na dosah, co v nich teprve musí 

muž probudit (Bosá, 2005: 118). Není ale pravda, že panna nezná touhu, to jen ukazuje 

mužskou touhu ovládat (De Beauvoir, 1967: 194) a zůstává otázkou, kdo probouzí 

například erotiku lesbických děvčat (Bosá, 2005: 118). Ženská sexualita je považována 

za odvozenou, ženám údajně o sex nejde a stejně tak jim nejde o orgasmus, který 

prožívají pouze někdy, na rozdíl od mužů. V důsledku tohoto vyvlastnění „ženské“ 

sexuality dochází k přebírání vzorců „mužské“ sexuality (ibid: 118–119). 

Intimní vztahy mezi muži a ženami jsou velmi asymetrické, což pramení už 

z údajně rozlišných představ dívek a chlapců o sexualitě a o průběhu milostného aktu. 

Chlapci vnímají intimní akt jako dobývání, ovládnutí, jako „útok“, který vede 

k podmanění si dívky. Dívky na druhé straně očekávají sexuální akt jako silnou citovou 

a intimní záležitost, kde dojde k velkému fyzickému i psychickému sblížení s druhým 

pohlavím. Chlapci si pod pojmem sex představují často pouze penetraci, která 

                                                           
11

 Cenu panenství v současnosti zobrazuje například ruský dokument Panenství z roku 2008. Hrdinkami 
dokumentu jsou tři mladé ženy, které mají na prodej své panenství. Jedna chce ztratit panenství 
v reality show, druhá touží po slávě a svou jedinečnost demonstruje skrze svou neposkvrněnost. Třetí 
dívka hledá někoho, kdo nabídne nejvíce peněz za možnost připravit ji o panenství, aby si vydělala na 
studium. 
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vyjadřuje konečné dobytí dívky, dívky dávají přednost hlazení, 

objímání,…a k penetraci podle nich nemusí ani dojít (Bourdieu, 2000: 22). 

U dívek je problematická dvojakost orgánů – k vyvolání rozkoše stačí většině dívek 

a žen klitoris, ale jeho drážděním se „nestávají ženami“ (ve smyslu prvního pohlavního 

styku) ani matkami. K naplnění této funkce „musí“ dojít proniknutím penisu do 

pochvy, musí zasáhnout muž a násilně vniknout (De Beauvoir, 1967: 190). První 

milostný akt podle společenské konstrukce mění dívku v ženu. Milenec nemusí být 

násilný, a přesto je první styk do určité míry traumatickým zážitkem, dívka v takovém 

momentě prahne po něze a polibcích, sílí její vzrušení a prahne po naplnění vzájemné 

lásky, když někdo vnikne dovnitř a vzrušení náhle opadne (ibid: 202). Klíčová 

v tomhle aktu není fyzická bolest, ale psychický dopad penetrace, kdy je dívka 

zasažena hluboko ve svém nitru, netýká se to jen jejího vnějšího orgánu (ibid: 203). 

U jakýchkoliv aktů sexuální povahy se nesmí vyhodnocovat pouze slova, ale také 

pocity, záměry a úmysly, které nemusí být v souladu se slovy (Badinter, 2004: 102), 

obzvlášť v počátcích, kdy mají dívky strach, aby o chlapce nepřišly. V takovém ohledu 

je užitečné sledovat reakce vlastního těla, které mohou být v rozporu s tím, co děláme, 

protože tělo reaguje podle toho, jak to cítíme (De Beauvoir, 1967). 

Ženský stud a pasivita se mohou zdát jako překonané, ale v ženách jsou stále trvale 

zakotvené a nejen ve vztazích sexuální povahy mladých dívek, ale i u dospělých žen 

hrají stále svou roli (Badinter, 2004: 102), protože co si mladé dívky internalizují, 

přenášejí si pak dále do dospělosti. Tyhle ženy mohou být dostatečně poučené 

a informované příručkami, které otevřeně hovoří o sexualitě, ale i v těchto příručkách 

je již podsouván určitý náhled na sexualitu, který dívku/ženu může utvrzovat v její 

sexuální pasivitě nebo studu. 

Naše činy a chování jsou uvnitř, ale na počátku jsou vytvářeny na povrchu těl, jsou 

performativní, podstata (identita), kterou chtějí vyjádřit, je vyprodukovaná, vznikla a je 

udržována tělesnými znaky a jinými diskursivními prostředky. Je utvářená zdánlivá 

iluze vnitřního uspořádaného a organizovaného genderového jádra, což je udržované 

diskursivně za účelem regulace sexuality (Butler, 2003: 185–193). 

Celá struktura vztahů dívek a chlapců postavená na binaritě aktivita/pasivita staví 

dívky do náročné role. Mladá dívka má být pasivní a nemůže proto aktivně poznat své 

tělo a touhy. Všechny tyhle momenty jsou přitom klíčové, protože jsou partikulární 

částí socializace a tvoří naše další sexuální zkušenosti a vnímání sebe. 
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2.2.3.3 Sexuální prožitky a přístup k sobě samé 

 

O odvození osobnosti ženy od muže již byla řeč, De Beauvoire píše, že muž 

v partnerce hledá to druhé, co ho doplní, ale nebere ji jako to hlavní a klíčové, na rozdíl 

od ženy, která hledá muže jako svou důležitou součást (De Beauvoir, 1967: 144). Až 

poslední generace žen může odejít od rodičů i z jiného důvodu než je sňatek. Předtím 

byl důvodem jedině svazek manželský, dospělé „já“ ženy se utvářelo v závislosti na 

manželovi, a proto své dospělé „já“ často nechápala žena jako „já“, ale jako „my“ 

(Giddens, 2012: 63–64). Muži spoléhají na ženy v domácnosti, při výchově dětí a při 

naplnění jejich sexuálních potřeb (Bačová, 2005: 57), které jsou předmětem pomyslné 

smlouvy mezi muži a ženami, kdy manželství s sebou nese automaticky i právo na sex 

(Pateman, 2000: 124). Tohle právo je ale zřejmě jednostranné, protože muž si může 

ženu „vzít“ (myšleno sexuálně) vždy, žena může mít muže pouze tehdy, když on je ve 

stavu erekce (De Beauvoir, 1967: 191). 

Abychom mohli pochopit, jak jedinec (v tomto případě žena) nahlíží sama sebe 

jako subjekt „sexuality“, musíme si uvědomit způsoby, prostřednictvím nichž byl 

západní člověk v průběhu staletí veden k náhledu na sebe jako subjektu touhy 

(Foucault, 2003: 12). Bylo zde již vysvětleno, že žena byla odvozována od muže 

a měla zůstávat pasivní. Cílem její sexuality bylo naplnění mužových představ, a jak 

píše Gilligan – ženy dbají na to, aby primárně udržely spojitost s druhými a nerozbily 

navozené vztahy (Gilligan, 2001: 16). Ženy jsou v sexualitě rozštěpeny stejně jako 

v jiných oblastech. O mnohém mají povědomí, tuší, čeho jsou jejich těla schopná, ale 

jakoby si neuvědomovaly, co vědí. Mají problém slyšet vlastní hlas (ibid: 22). 

Ženské tělo je vybaveno k prožitkům, jako je mnohonásobný orgasmus, 

dlouhotrvající orgasmus, orgasmus klitoridální, vaginální, orgasmus skrze prsa atd. 

(Wolf, 2000: 161), přesto mnoho žen, které jsou matkami a babičkami, nezažilo nikdy 

slast a některé ani vzrušení (De Beauvoir, 1967: 251).  Podle některých výzkumů může 

fyzicky dosáhnout orgasmu téměř každá žena, znecitlivění vagíny je spíš důsledkem 

nahromaděných negativních zkušeností (Wolf, 2014: 112) než vrozenou predispozicí. 

Výzkum z roku 2006 ukázal, že ženský mozek při orgasmu vypíná zábrany 

a sebeovládání (Wolf, 2014: 19). Dá se tedy předpokládat, že pokud mají ženy strach 

nebo špatné zkušenosti, tak se bojí sexu a orgasmu, protože nechtějí ztratit kontrolu 

samy nad sebou. Bojí se odevzdat. 
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Vedle strachu žen je potřeba také reflektovat, že sex je v naší západní společnosti 

často rychlý, lineární a orientovaný na výkon. U ženy bývají zpravidla systematicky 

drážděna jedno nebo dvě místa a ženy sice dosahují orgasmu, ale bývají nespokojené 

a sexuální chuť je nízká (Wolf, 2014: 34, 43). 

Západní heterosexuální ženy nemají z vlastních těl ani z těl mužů takové potěšení, 

jaké by si zasloužily, nebo jakého jsou schopny (ibid: 178). Slast muže bývá částečně 

nejen jeho slastí fyzickou, ale je propojena také se slastí z toho, že dokázal poskytnout 

slast ženě, tím se prokazuje jeho schopnost (MacKinnon cit. In Bourdieu, 2000: 22). 

Ženy se baví
12

 sdělováním triků, jak oklamali své partnery, když předstíraly orgasmus 

(De Beauvoir, 1967: 293). Předstíraným orgasmem ženy ale jen stvrzují svou 

poslušnost a přikyvují dominantní maskulinní kultuře (Jagose, 2013: 196). Dospělé 

ženy se mohou cítit ve svých vztazích svobodné, ale jak upozorňuje MacKinnon – 

znásilnění je definováno jako penetrace, vniknutí penisu do vagíny, což je synonymem 

i pro klasický pohlavní akt, který by z pohledu této definice mohl být považován za 

znásilnění (MacKinnon, 1981: 86–87). 

Mužský pud je deklarován jako něco přirozeného, pro co musí mít všechny ženy 

pochopení a ženský pud je ženám často upírán (Badinter, 2004: 113). V 18. a 19. století 

se v důsledku misogynských a pokryteckých představ té doby objevila myšlenka 

necitlivosti vagíny, protože ženy nebyly považovány za sexuálně založené bytosti 

(Blackledge, 2005: 229). Dnes už je prokázané, že vagína není necitlivá, pouze má 

každá žena unikátní nervový pletenec větvící se v její vagíně a ten určuje větší či menší 

citlivost v některých částech. Citlivost se může také snižovat v důsledku poškození 

některého z nervů, které jsou součástí nervového pletence (Wolf, 2014: 28–29).  

S ženskou sexualitou se v současné době operuje dvěma různými způsoby, které 

vytvářejí jakýsi paradox správného uchopení vlastní sexuality. Na jedné straně probíhá 

snaha o uvolnění a plné rozvinutí osobnosti, čímž je myšlena možnost dopřávat si 

absolutní tělesné rozkoše. Na druhé straně se ale ve feministickém diskursu diskutuje 

problematika důstojnosti ženy a sexuálního násilí páchaného na ženách skrze sexuální 

akty (Badinter, 2004: 79).  Zdánlivě „osvobozená“ vagína je stále pod tlakem 

současných sexuálních ideologií, které jen nahradily staré formy zotročování a represe 

(Wolf, 2014: 46). 

Sexualitu muži ženám vsugerovávají odpradávna, zdánlivé osvobození dalo mužům 

do rukou ještě větší moc, o čemž svědčí pornografie, znásilnění, hromadná znásilnění 

                                                           
12

 Doufejme, že sloveso lze v tomto kontextu situovat do minulého času a ženy se tímto již nebaví. 
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atd. (Badinter, 2004: 94). Nová sexualita by podle Badinter měla být transparentní, 

demokratická a smluvní (ibid: 95), což znamená, že by měla vyhovovat oběma 

stranám, nová sexualita vyžaduje sdílení fantazií i úchylek (ibid: 95). Sex ve zdravé 

společnosti by měl probíhat pouze, když chtějí oba partneři sdílet touhu a něhu 

a rozkoš obou by měla tvořit základní předpoklad vzájemného milování (Rhéa Jean In 

Badinter, 2004: 96). Jak vypadá takové milování? 

Ženy se ve skutečnosti vyrovnávají s vlastní objektivizací a podřizují se mužskému 

standardu (MacKinnon, 2001: 57), předstírají vaginální orgasmus, aby muži měli pocit, 

že se ženám líbí vaginální penetrace (ibid: 56). Mužské představy jsou nám přinášeny 

skrze pornografii, kde jsou ženy sexuálně dostupné, připravené, aby si je muži vzali 

a použili je, tahle nerovnost a hierarchie se stává obsahem ženské sexuality (ibid: 55).  

Při domyšlení účinků takového způsobu učení se sexualitě skrze nátlak, si musíme 

uvědomit nekonečnou sexualizaci každého aspektu ženské přítomnosti. Sexuální se pro 

ženu rovná ponížená, žena je neustále na očích a přitom neviditelná (ibid: 57). 

„Mužská“ a „ženská“ sexualita jsou stále pokládány za odlišné (Badinter, 2004: 

106). „Ženskou“ sexualitu podle tradičního pojetí určují „city“, „předehra“ a „trvání“, u 

mužů jsou třemi zásadními pilíři „konzumace“, „penetrace“ a „dominance“ (ibid: 108). 

Debaty propornagrafických a antipornografických feministek umožnily 

dekonstrukci ženy, jako „hodné holky“, která má ráda něžný sex a odvrací pohled 

jinam, když se někde vyobrazuje tzv. „mužský“ sex (Lišková, 2004: 146). Ženy se sice 

osvobozují od pocitu viny z důvodu svých sexuálních pocitů (Badinter, 2004: 93–94), 

ale zároveň je těžké rozlišit, co jsou skutečně sexuální touhy samotných žen, a co je jim 

vsugerováno prostřednictvím dominantních diskursů. U názorů na dospělou ženu a její 

sexualitu se objevuje pohled dokládající, že žena nemusí nutně propojovat sexuální 

život s citovými prožitky (Kate Millett In Indruchová, 1998). Už Masaryk v roce 1930 

vyslovil myšlenku, že kdo považuje ženu za více citově založenou než muže, dopouští 

se vykořisťování žen (Masaryk, 1930: 73). Na druhé straně se ale zjevují názory, že i 

když je doba v tomhle ohledu uvolněnější, tak ženy stále spojují sexuální život 

s emocemi a city a nedokážou tyto dvě sféry oddělit (Lipovetsky, 2007: 39).  

Je problematické určit, proč je preferována danou ženou zrovna „něžná“ nebo 

„pornografická“ varianta sexu. MacKinnon například tvrdí, že ženy vynakládají 

obrovskou energii, aby ospravedlnily sexuality, které jim tvrdí, že násilí v sexu je 

v pořádku, snaží se tuhle sexualitu procítit bez problémů, tak jak se od nich očekává, 

internalizují si stav: „vybrala jsem si to“ (MacKinnon, 2001: 57). Ženy nemají ani 
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jinou možnost, když se jim nelíbí násilný pornografický sex, tak je muži i někteří 

psychologové označují jako frigidní a nezdravé (Steinem, sine dato). Radost ze sexu by 

možná mohla vrátit erotika, což je slovo, které zahrnuje lásku, svobodu, volbu a touhu 

po konkrétní milované osobě (Steinem, sine dato). Rozdíl mezi pornografií a erotikou 

je ale problematický (viz kapitola 2.2.2.3), a další problém tkví ve faktu, že erotiky je 

kolem nás málo, erotický sex stále není součástí populární kultury, pornografie je na 

druhé straně až moc (Steinem, sine dato). Jsou bezesporu ženy, které „pornografický“ 

sex vzrušuje, kritika Steinem, kterou zde reprodukuji, nejde proti sexu a dominanci 

spojených v jedno, ale týká se rozbití představy, že právě takový sex je ten jediný 

možný sex (Steinem, sine dato). Je potřeba postavit se čelem dekonstrukci sexu, 

romance a intimity a vyjednat novou smlouvu mezi pohlavími (Giddens, 2012: 62). 

Ženy jsou uzpůsobeny k prožívání mnoha forem sexuální rozkoše (Wolf, 2014: 74), 

přitom má ale tolik žen nízkou sexuální touhu (Wolf, 2014: 80–81), což bývá 

zdůvodňováno jen nedostatečně. Většinou se lidé odkazují na „přirozenou“ nižší touhu 

žen. Ženskou touhu lze vytrénovat, probudit, obnovit, ale vyžaduje to zájem žen a také 

jejich partnerů (Wolf, 2014:81). 

U dospělých žen musí často docházet k intrapersonálním konfliktům, protože na 

jedné straně je od nich žádán tradiční pasivní přístup a vztažení vlastní osobnosti 

k muži a na straně druhé jsou nabádány k osvobození a individualizaci (Lipovetsky, 

2007: 50). Oba modely jsou možné, ale pouze za předpokladu, že budou uznány jako 

stejně hodnotné bez toho, aby je vždy někdo kritizoval jako neplatné z hlediska tradice 

nebo nevhodné a „zpátečnické“ z pohledu moderní a postmoderní ženy. Ženám musí 

být umožněno, aby nekriticky prožívaly vlastní sexualitu po svém, a ženy se musí 

naučit tento přístup přijmout. 

 

Na předchozích stranách bylo formulováno, jak je přístup žen k jejich sexualitě 

formován výchovou, společností, kulturou a očekáváními, která na ně kladou muži. 

Jakýkoliv sex a jeho prožívání je v pořádku, pokud vychází od samotné ženy a není do 

něj vtlačena pouze jako pasivní a přijímající bytost. Každá žena prožívá sex naprosto 

unikátně. Je jisté, že v mnohém mohou být sexuální zážitky a přístup k sobě samé 

vyblokovány neadekvátní sexuální výchovou nebo přebíráním vzorců sexuality, kterou 

žena nepřijme za svou. V důsledku takového jednání ženy předstírají orgasmus a jejich 

těla nedostávají možnost naplno využít svůj potenciál. 
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2.2.4 Sexuologický diskurs  

 

Sexualita není něčím přirozeným, biologicky daným a neměnným, ale je objevem 

dějin a důsledkem uspořádávání a dělení světa. K objevení sexuality docházelo 

postupně, nejprve musel na veškerý řád světa přestat platit sexualizovaný princip 

dělení, poté se mytické pojetí oddělilo od logického uvažování a tím vznikl prostor pro 

vznik sexuálních praktik a diskursů jako oddělené oblasti. Jednotlivá odvětví, která 

vznikala – náboženské, právnické, … mimo jiné i sexuologické, nevznikala sama 

o sobě, ale stáli za nimi konkrétní aktéři (Bourdieu, 2000: 94). 

Od 18. století se strukturuje sex a s ním spojený sexuologický diskurs společně 

s diskursem pravdy, a proto je potřeba se ptát, jaké vztahy působí za tímto diskursem 

a kdo napomáhá té „objektivní“ pravdě (Foucault, 1999: 144)? 

Sexuologie je od konce 19. století (počátky sexuologie) zaštítěna pojmy příroda 

a přirozenost, protože sexuologové a sexuoložky svá tvrzení podkládají často příklady 

ze zvířecí říše (Lišková, 2008: 81) a vědeckosti se této oblasti dostává tím, že je 

sexuologie klasifikována jako součást medicíny (ibid: 82). 

Na základě propojení s přírodou se někteří odborníci dopouštějí zjednodušujících 

závěrů, když „naturalizují lidské a socializují přírodní“ (ibid: 81). Sex bývá 

esencializován a i ve vědeckých pracích se neustále deklaruje názor o mužské agresi 

a ženské pasivitě jako něčem přirozeném (Steinem, sine dato). 

Petr Weiss otevřeně přiznává svůj esencialistický přístup (Weiss, 2002: 16–17) 

a Radim Uzel
13

 se předem v některých publikacích distancuje od vědy, protože on chce 

psát pro lidi (Uzel, 2004: 10). Stále ale píše ze své pozice autority v oblasti sexu, 

a i když se snaží o odlehčující a humorné vyznění textu, je pořád tou autoritou, jejíž 

názory mohou lidé přijímat dogmaticky.  

Autoři a autorky sexuologického diskursu se dopouštějí stereotypů, které pramení 

hlavně ze stále nekončící diskuse kolem vrozených kontra kulturou vsugerovaných 

schopností a vlastností mužů a žen, čímž se snaží o legitimizaci rozdílného přístupu 

k mužům a ženám (podkapitola 2.2.4.1). Určují z pozice autorit, co je tabu se sexem a 

sexualitou spojené, to je ale oblast historicky a kulturně proměnlivá, což nastíním 

v podkapitole 2.2.4.2. V poslední podkapitole (2.2.4.3) zodpovídám otázku, jakou moc 

drží autority ve svých rukou. Moc moderní medicíny spočívá v bezhlavé důvěře lidí 

                                                           
13

 Weiss i Uzel jsou sexuologové, jejichž knihy budou analyzovány v empirické části. 
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všem lékařům
14

 (Mendelsohn, 2014: 34), proto se zamýšlím nad tím, proč lidé dávají 

tomuto diskursu důvěru a jaké to může mít dopady. 

2.2.4.1 Biologie x kultura 

     

Polemika o biologické danosti nebo sociální konstrukci staví proti sobě dva tábory 

vycházející buď ze stanoviska biologického determinismu, nebo z teze sociálního 

konstruktu kategorií (Badinter, 2005: 30). Většina společností si podle určitého 

historického a kulturního kontextu vytváří vlastní obraz „ženství“ a „mužství“, což 

můžeme chápat jako souhrn očekávání (Valdrová, 2004: 10). Část lidí je zvyklá 

nahlížet svět kolem nás genderově stereotypně a pak sleduje ty vlastnosti a role, které 

jsou v souladu s naším biologickým pohlavím. Tito lidé si nevšímají toho, že i muži 

jsou empatičtí a citliví a ženy naproti tomu jsou odvážné a silné, což ani jednomu 

pohlaví neubírá na „mužnosti“ či „ženskosti“ (Jarkovská, 2004: 26).Pro každé tvrzení 

existují výzkumy, které ho podloží nebo vyvrátí. 

Z lékařských výzkumů například vyplývá rozdílný práh vzrušivosti muže a ženy, 

protože na práh a frekvenci vzrušivosti mají vliv pohlavní hormony (Oakley, 2000: 87–

88). Muži mají údajně větší mozek, ale ženy mají větší počet dendritických spojení, 

ženy mají více rozvinuté emotivní centrum v mozku atd. – to jsou přístupy 

odůvodňující biologické rozdíly (Lacinová, 2005: 243). Steven Pinker se domnívá, že 

lidé nejsou odlišní kvůli jiným strukturám mozku, ale protože mají uložené odlišné 

informace a jinak s nimi pracují (ibid: 246–247). 

Odkazy na mnoho dalších výzkumů je možné najít u Curran a Renzetti, Oakley 

atd., ale kromě výzkumů, které stvrzují biologickou danost je zde možné najít 

i výzkumy potvrzující sociální konstrukci, čemuž se věnuje mimo jiné i kniha Ružový 

a modrý svět, která celá upozorňuje na socializační stereotypy. 

Diskurs naturalizuje lidskou sexualitu, odvolává se na přírodu a deklaruje 

„přirozenost“. Tahle naturalizace se rozšiřuje hlavně v období, kdy systém hájí 

nespravedlivost a nerovnost ve společenských vztazích (Šmausová, 1999: 438). 

Některé výzkumy skutečně potvrzují biologické rozdíly, už ale nepotvrzují 

hierarchizaci těchto rozdílů, to už určuje kultura a společnost (Lacinová, 2005: 248). 

                                                           
14

 U citace Mendelsohna záměrně užívám pojmu lékař pouze v maskulinním tvaru, protože sám autor 
pracuje ve své publikaci pouze s maskuliny, což zdůvodňuje premisou, že většina lékařů jsou muži 
a i ženy lékařky, kterých přibývá, tak procházejí stejnými vzdělávacími zařízeními, která se snaží podle 
Mendelsohna skrze studenty/studentky dále uplatňovat patriarchální principy.   



41 
 

Stačí odjet na jiná místa na světě a uvidíme rozdílné chování mužů a žen. Ve 

filipínském kmeni Manusů se například předpokládá, že muž neudrží žádné tajemství, 

Todové mají pravidlo, že téměř všechny domácí práce jsou pro ženy příliš posvátné 

(Mead, 2010: 34). Všechna tahle kategorizace se týká ale pouze dělby činností, 

představy o nadřazeném či podřízeném u těchto kmenů chybí (Mead, 2010: 36). 

Naše osobnost se utváří jako dialekt biologického a sociálního, protože jsme 

utvářeni v prostředí mezi významnými druhými. Dítě se rodí s určitými genetickými 

předpoklady, ale osobnost není předem dána, ta je utvářena v závislosti na kultuře 

(Berger, Luckman, 1999: 53–54). 

2.2.4.2 Sexualita jako tabu  

 

Sexualita a sex obecně dnes nejsou tabuizovány, průběžně od 18. století se téma 

sexu dostává do popředí a aktivuje se kolem něj mnoho diskusí a zájmu, ať už 

v pozitivním nebo negativním smyslu (Foucault, 1999: 23).  Heslem dnešní doby je 

pryč s tabu, kdo se dnes snaží vůči novému sexuálnímu řádu vymezit ve smyslu 

kritiky, je považován za puritána a cenzora (Badinter, 2004: 83). 

Sexualita je na jedné straně pojímána jako něco soukromého a skrytého, ale na 

druhé straně je jí věnován obrovský zájem a prostor. Je veřejná i soukromá zároveň 

(Bosá, 2005: 116), což vynáší na světlo určité praktiky, které dříve byly skryty. Úvaha 

o dnešní sexuální uvolněnosti a dřívějším konzervatismu by však byla velice omezená, 

protože charakteristika toho, co přesně, kdy a kde znamená sexuální tabu je velmi 

proměnlivá, což budu ilustrovat na tématech ženského orgasmu, klitorisu, ženské 

masturbaci, panenství a jeho ztrátě, homosexualitě a oblasti tzv. sexuálních úchylek. 

V kapitole věnované Mýtu krásy a dospívajícím dívkám (2.2.2.1), jsem se již 

zmínila, že první oficiálně zapsaný objev klitorisu proběhl už v roce 1559. V průběhu 

17. století se o klitorisu hodně psalo, mluvilo a diskutovalo, uznávala se jeho role 

v sexuálním životě, ale v 18. a 19. století se tento přístup otočil (Blackledge, 2005: 

159). Blackledge upozorňuje, že klitorisu byla věnována velká pozornost kvůli 

domněnce nezbytnosti i ženského orgasmu při početí, což medicína v prudérním 19. 

století vyvrátila a pozornost věnovaná klitorisu a ženskému orgasmu ustoupila do 

pozadí. Poznatky o klitorisu se v  knihách redukovaly, nebo zmizely (ibid: 160–161). 
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Je známé, že se dívkám v některých kulturách (subsaharská Afrika, Arabský 

poloostrov a Blízký východ) (Atllanka, 2008) provádí dodnes obřízka
15

. Praktika 

odřezávání klitorisu není něčím, co by se netýkalo určitý čas i naší (myšleno západní) 

společnosti. V období 19. století, kdy se prokázala „nedůležitost“ klitorisu, byl ženám 

odstraňován i v západním světě. Britský chirurg Isaac Baker Brown vykonával tzv. 

klitoridektomii na své klinice v Londýně. Věda umožnila vykonávání těchto operací, 

protože se věřilo, že odstranění klitorisu pomůže k léčbě nepravidelné menstruace, 

hysterie, děložního krvácení apod. Odstranění klitorisu bylo zároveň považováno za 

ideální způsob, jak zabránit ženám v masturbaci (ibid: 161–162). 

Paradoxem je, že v 19. století vyšlo mnoho článků proti ženské masturbaci, která 

byla považována za škodlivou, ale paralelně s tím přiváděli prostřednictvím klitorisu 

lékaři ženy k orgasmu za účelem léčby (ibid: 310–311). 

Současná kultura stále cenzuruje ženskou masturbaci, přitom raná masturbace 

ženám připomíná, že naše sexualita se plně rozvine i bez krásy a že pohlavní vzrušení 

nemusí záviset na tom, zda se na nás někdo dívá (Wolf, 2000: 186).  

Další ukázkou kulturního tlaku a sociální konstrukce je představa o panenství jako 

té nejvyšší hodnotě v porovnání s vizí současných dívek, že když jsou ještě v osmnácti 

letech panny, jsou asi nemocné (Badinter, 2004: 84). Dlouhé roky bylo dívčí panenství 

vysoce ceněno jako záruka, že všechny děti, které se dívce narodí, budou pouze muže, 

jehož si vzala (Blackledge, 2005: 174). Panenská blána se často mylně považovala za 

záruku panenství a ztráta krve při jejím protržení byla považována za důkaz dívčiny 

čistoty (Elias, 2006: 252). Dívka musela o svatební noci prokázat, že je panna, a pokud 

se na prostěradle neobjevila krev, hrozilo dívkám v mnohých kulturách nebezpečí 

(Blackledge, 2005: 174–175). Despotické požadavky na dívčino panenství vedly 

k rozvoji oboru, který obnovuje panenskou blánu (ibid: 176), což je další z příkladů 

nesmyslných chirurgických zákroků, které ženy podstupují, aby vyhověly 

společenským konvencím, a jde o další důkaz evidentně propojený s mýtem krásy. 

Pojem sexualita sám o sobě vznikl až v 19. století (Foucault, 2003: 9), pojmy 

heterosexualita a homosexualita jsou také až novějšího data, konkrétně se objevily až 

v 90. letech 19. století (Katz, 2013: 5). Heterosexualita byla původně chápána jako 

silný chtíč po druhém pohlaví, kde motivem touhy nemusela být nutně touha po 

reprodukci (ibid: 5). Teprve časem se začalo heterosexuální pojímat jako 

                                                           
15

 Ženská obřízka je amputací některých částí vnějších pohlavních orgánů. Pro ženskou obřízkou nejsou 
žádná zdravotní zdůvodnění, jde o pouhé mrzačení a poškozování zdraví (Ženská obřízka, 2015). 
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„normální“a nadřazené všemu ostatnímu, co se od heterosexuálního odvozovalo, 

začalo docházet k tzv. novému heterosexuálnímu separatismu, kdy jsou segregování 

jedinci sexuálně „perverzní“ od jedinců „normálních“ (ibid: 7). 

Co je většinové, tak je tzv. normální, ale co je ve skutečnosti „normální“ a co je 

většinové, se liší společnost od společnosti. Střet Evropanů s původními obyvateli 

Ameriky ukázal rozpory v oblasti sexuality. Evropané byli hodně překvapení z určitého 

chování původních obyvatel a chtěli jejich chování uzpůsobit evropské představě 

správného. Jedinci zde třeba často překračovali role genderu, měli vztahy s osobami 

stejného pohlaví atd. (Rupp, 2001: 27). 

Přístup ke vztahům osob stejného pohlaví prochází v posledních třech stoletích 

velkým vývojem a změnami. Ještě před dvěma stoletími byly tyto vztahy krutě 

trestány, dnes je již v mnoha zemích uzákoněno i registrované partnerství. Tato 

revoluce ale neprobíhá všude stejně rychle a například v České republice ještě není 

završena (Baršová, 2004: 67). 

K dekriminalizaci homosexuálních vztahů došlo v mnoha zemích v 19. století, ale 

ve 20. století se zase někde postihy zavedly, na což měl velký vliv příchod AIDS (ibid: 

68), což je nemoc, s níž na počátku byli spojováni především homosexuálové.
16

  

V každé společnosti se určují normy, podle kterých se dále odvozuje, co se přijímá 

jako běžné sexuální chování a co je považováno za odchylku, deviaci či perverzní 

chování. Vytváří se imaginární hrozby, které hrozí komukoli, kdo překročí nastavené 

hranice. Často se v této souvislosti odkazuje na potenciální nebezpečí, co může nastat, 

ale skutečným záměrem těchto norem je jen zbavení se sexuálních odchylek (Warner, 

1999: 25). 

Odlišnost v naší společnosti posedlé normalitou a statistikami je snadno 

klasifikovatelná jako úchylka a z ní se stává hřích (Gilligan, 2001: 19). Pokud lidé 

překračují určité hranice, pociťují sexuální stud, na jehož základě poté cenzurují své 

chování. Některé složky v sobě buď popřou, nebo dochází k cenzuře alespoň směrem 

ven.  Společnost často nechápe, že i odchylky od „normálního“ chování mohou být 

v souladu s morálkou a ukládají se tak neadekvátní tresty na nesprávných místech 

                                                           
16

 Tento mýtus je například vyobrazen ve filmu podle skutečné události Klub poslední naděje, kde se 
hlavní postava Ron v roce 1985 dozvídá, že je HIV pozitivní. V první fázi se domnívá, že jde o omyl, 
protože on není homosexuál, projevuje se zde neinformovat veřejnosti v této době o AIDS. O stejné 
problematice a více o představě AIDS v Československu pojednává text Kateřiny Kolářové: 
Homosexuální „asociál“ a jeho zavirované tělo: vir HIV a nemoc AIDS v socialistickém diskurzu 
(Československo 1983–89), in Pavel Himl, Jan Seidl, Franz Schindler (Eds.). Miluji tvory svého pohlaví. 
Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Praha: Argo. 
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(Warner, 1999: 4). Politika studu ale není jen zjevné a úmyslné zostuzení, nemůže 

vymizet pouhou liberalizací, ale jde i o celkové zpřístupnění některých informací 

a otevřenost vůči širšímu spektru sexuálního chování (ibid: 7).  

Západní ženy jsou v oblasti sexuálních praktik buď považovány za méněcenné 

oproti mužům, nebo jsou dirigovány a usměrňovány, když se zdá, že prožívají rozkoše 

moc. Ani jedna cesta není pro ženy přínosná (Blackledge, 2005: 311). 

Proces civilizace není přímočarý a je obtížné vysledovat jednotnou tendenci změn. 

Určitě je však možné v delším časovém horizontu spatřit nárůst tzv. „self-control“ 

neboli vnitřních tlaků, které regulují a usměrňují naše jednání (Elias, 2006: 261). 

Formování nových tlaků ve společnosti vede až k určité rozpolcenosti jedinců, protože 

o sexualitě každý ví, ale nemluví se o ní. Co je tedy přípustné a co ne? Tento rozštěp je 

tak samozřejmý, že si ho lidé často ani neuvědomují (ibid: 264–265), musíme mít 

neustále na paměti, že za jakýmikoli povoleními či zákazy stojí vždy komplexní 

ideologie společnosti. 

2.2.4.3 Legitimita (síla) sexuologického diskursu  

 

Nacházíme se ve společnosti prostoupené expertními systémy, jimž musíme 

důvěřovat, protože v důsledku rychle postupující globalizace a s ní rychle narůstajícího 

počtu informací ve všech oblastech, není možné, abychom sami byli odborníky na vše. 

Expertní systémy zahrnují realizované technické systémy nebo odborné expertízy, 

které organizují všední život. Lidé se málo radí přímo s odborníky, ale přitom bývají 

tyto systémy využívány denně a nepřetržitě (Giddens, 2003: 31–32). 

Důvěra, kterou vkládáme do expertních systémů, primárně nepředpokládá setkávání 

s jednotlivci nebo skupinami, které jsou za ony systémy zodpovědné, i tak jsou ale 

u každého systému jedinci či skupiny, s nimiž se setkáváme na tzv. přístupových 

bodech expertních systémů. Setkávání s odborníky/odbornicemi vedou k ujištění 

o spolehlivosti jednotlivců a o znalostech a dovednostech, k nimž se laici běžně 

nedostanou (ibid: 78–80). 

U sexuologického diskursu je naše důvěra v něj budována skrze média a publikace 

sexuologů/sexuoložek. Skutečným zdrojem důvěry jsou samotné systémy, ale 

jednotliví zástupci systému nám připomínají, že jsou systémy tvořeny reálnými lidmi. 

Je velký rozdíl mezi expertízou a určitým konkrétním expertem, který pracuje 

v některém z přístupových bodů. Daný expert by mohl předanou expertízu špatně 

interpretovat a mohlo by dojít k neporozumění. V odborných systémech pracuje, stejně 
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jako jinde, faktor lidské omylnosti. A mimo jiné i v expertních systémech hraje svou 

roli štěstí, nehoda či náhoda, z těchto důvodů je v zájmu odborníků i laiků, když nejsou 

všechny informace veřejně dostupné (ibid: 80–81), ale systém produkuje jen závěry, o 

nichž se domnívá, že uspokojí většinu. 

V tomto bodě se nabízí otázka, proč lidé slepě důvěřují těmto systémům, když 

nemají přístup ke všem informacím? Velký vliv v tomto ohledu mají učební osnovy ve 

formálním vzdělávání, kde se učíme úctě k vědám (ibid: 83). Pro nastolení důvěry, je 

nutný mimo jiné předpoklad tzv. ontologického bezpečí, což lze vysvětlit jako určitou 

formu pocitů bezpečí v obecném smyslu slova (ibid: 85). Ontologické bezpečí se 

spojuje s důvěrou a důvěřivostí, kterou vkládá většina jedinců v trvalost své vlastní 

identity a ve stálost sociálního a materiálního prostředí svého jednání (ibid: 85–86). 

Americká sociální psychologie vytvořila teorii, v níž dochází k závěru, že lidé jsou 

náchylní k uvěření, že uspořádání systému je spravedlivé a nutné a společenský systém 

v čele s autoritami, které ho zastupují, považují za nezpochybnitelný. Autoři teorie 

uvádějí, že lidé nacházející se ve znevýhodněné pozici obhajují nespravedlnost 

systému ještě více, než ti, u nichž je systém vystavěn v jejich prospěch (Bačová, 2005: 

52). Lidé potřebují sociální stabilitu a jistotu a chtějí věřit, že svět, jak je uspořádaný, je 

spravedlivý (ibid: 52–53). Ve světě plném kategorií, do nichž se musíme vejít, je 

pochopitelné, že se v první řadě snažíme zapadnout a v druhé řadě chceme vědět, že 

činíme správně a není na nás konána nespravedlnost.  

Síla diskursu tkví především v naší slepé důvěře v autority, Betty Friedan odkryla 

ve své knize The Feminine Mystique problém, který trápil mnoho žen, ale neozvaly se, 

protože důvěřovaly autoritám a systému a samy sebe považovaly za vadné. Tyhle ženy 

šly radši navštívit psychiatrickou poradnu, než aby se zamyslely nad vadností na ně 

kladených očekávání (Friedan, 1984). Tato očekávání jsou vždy formulována 

konkrétními lidmi. Směr a náplň diskursu určují dominantní skupiny rasově, původem, 

kulturně, pohlavím atd. (Bačová, 2005: 55), což u našeho sexuologického diskursu 

znamená, že je v dlouhodobě patriarchální společnosti tvořen převážně 

heterosexuálními muži bílé barvy pleti, kteří vystudovali vysoké školy v oboru 

lékařství a k nim se poté přiřazují v menší míře i bílé heterosexuální, vysokoškolsky 

vzdělané ženy.  

Očekáváme svobodu a přístup k pravdivým informacím, které nám v oblasti 

sexuality má poskytnout sexuologický diskurs. Díky pravdivým informacím, se 

můžeme chovat zodpovědně a tyhle informace nám umožňují zorientovat se v případě 
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sexuality v našich limitech a přijmout svobodně rozhodnutí vyplynutá po zvážení všech 

aspektů situace. 

Stereotypy mají negativní dopad na objektivnost všech zdánlivě pravdivých 

informací (Bosá, 2005: 116–117). Základním předpokladem zodpovědného přístupu 

k sexu je přijetí vlastní osobnosti a sexuality jako autonomní součásti osobnosti, to ale 

není možné, když je v učebnicích a literatuře tato možnost autonomie upírána, 

především v přístupu k dívkám a ženám (ibid: 117), k homosexuálům a lidem s jinými 

sexuálními preferencemi. 

K ustavení arbitrárního nomos, je potřeba nastolit dvě třídy jako objektivní a dané, 

které pak působí jako přírodní zákony. Cokoli je za hranicemi těchto dvou tříd, je 

možné označit jako něco, co je „proti přírodě“ – to se říká například o určitém typu 

sexuality (Bourdieu, 2000: 25). Diskurs nenastavuje pouze vztahy mužů a žen 

v heterosexualních vztazích, ale určuje postavení lidí v homosexuálních vztazích 

a skrze heteronormativní řád ovlivňuje pohledy heterosexuálních jedinců na „ostatní“. 

Nadvláda prosazující heteronormativní hodnoty, potlačuje jakékoli jiné formy 

sexuality a brání tak ostatním skupinám, aby viditelně existovaly, utlačuje je především 

tím, že je „zneviditelňuje“, nedává jim prostor. Tyhle skupiny jsou stigmatizovány, 

a nedostávají stejný prostor jako ostatní skupiny splňující normy a požadavky 

heteronormativního řádu (ibid: 107). 

Sexuologický diskurs ovlivňuje společnost nejen tím, o čem píše, ale také tím, 

o čem nepíše, protože tím je ve společnosti stanovováno, co je „normální“ a přijímané. 

2.2.4.3.1 Sexuologický diskurs a feminismus v České republice a bývalém Československu  

 

Před empirickou částí bych zde ráda připomněla skutečnost, o níž píše Hana 

Havelková (2004), a to, že u nás v podstatě neproběhla druhá vlna feminismu, která se 

věnovala otázkám sexuality, pornografie, mateřství a dalším oblastem.  

Za komunismu u nás probíhala ve spojení s ženskou otázkou výzkumná činnost 

pouze v oblasti zaměstnání, vzdělání či postavení v rodině a zpravidla se jednalo 

o kvantitativní formy výzkumů (Havelková, Oates–Indruchová, 2015: 17–18).  

Neproběhnutou druhou vlnu feminismu považuji za důležitý faktor, který se promítá 

do sexuologického diskursu dodnes, obzvlášť když si uvědomíme, že hlavní 

představitelé/představitelky sexuologického diskursu se narodili v letech 1927 – 1961, 

jak uvádím v metodologické části, což je období, kdy byl feminismus/feminismy u nás 

potlačen. Někteří/některé z nich byli tedy celou dobu vychováváni v souladu s jinými 
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hodnotami, než vycházejí na světlo dnes.  Je pochopitelné, že nejen muži, ale i ženy, 

které přebírají androcentrické hodnoty, zahrnují pak tyto hodnoty (často nevědomě) do 

svých textů, ať už beletristických (Showalter in Oates–Indruchová, 1979) nebo 

odborných. 

Druhá vlna feminismu nebojuje pouze za rovnost mužů a žen, ale také upozorňuje na 

rozdíly mezi ženami a mezi muži. Nepojednává o nich jako o jedné a druhé kategorii, 

ale prosazuje, že by si každá žena a každý muž měli nadefinovat, jací jsou a sami 

autonomně by si měli vymezit své „mužství“ a „ženství“ (Havelková, 2004: 181), což 

jsou zásadní myšlenky, které se v našich poměrech v rámci druhé vlny feminismu 

neprojevily. Po revoluci se začaly do tehdy ještě československé společnosti dostávat 

myšlenky zahraničních feminismů, ale nutno zmínit, že zde tehdy vládl skepticismus 

a odpor, jak ze strany intelektuálů, tak médií a feministickým myšlenkám se bránily 

nejen muži, ale i ženy, což formulovalo následující postoj české veřejnosti i autorit 

z různých diskursů k otázkám feminismu (Sokolová, 2004: 199). Komunistický režim 

potlačoval feministický diskurs velice úspěšně, o čemž svědčí dodnes zažitý mýtus 

o importu feminismu ze Západu, ve skutečnosti se feministická debata začala u nás 

formulovat již těsně po pádu komunistického režimu, což svědčí o formování této 

diskuse již za komunismu (Havelková, Oates–Indruchová, 2015: 23–24). 

Jak jsem zmínila již v úvodu této kapitoly, druhá vlna feminismu u nás neproběhla, 

respektive výdobytky této doby, jakými je především kontrola nad vlastním tělem, 

právo na potrat atd. probíhaly na našem území shora. Právo na potrat u nás bylo, ale 

žena musela jít před komisi (před autority), která rozhodla o jejím dalším osudu. Tím, 

že byl zaveden zákaz sdružování a za porušení hrozily přísné restrikce, neměly ženy 

pravomoc sdílet své zkušenosti a formulovat nahlas požadavky odpovídající jejich 

potřebám (Havelková, 2004: 177).  Vše určovaly autority, které byly úzce spjaty 

s komunistickým režimem a i za předpokladu, že mínění autorů/autorek 

v sexuologickém diskursu bylo jiné, novátorské a revolucionářské, nemohli si dovolit 

rebelské myšlenky do svých publikací promítnout. 

K feminismu se po roce 1989 vyjadřovali především exiloví a disidentští 

intelektuálové, z nichž si většina přivezla „nějaké osobní zkušenosti“ s feminismem ze 

zahraničí. Postřehy těchto lidí byly spíš intuitivní a feminismus byl prezentován jako 

jeden univerzální proud, který byl od počátku u nás zesměšňován (Sokolová, 2004: 

200). 
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 První polovina 90. let se vůči feminismu nesla spíš v nepřátelském duchu, od 

2. poloviny nastala změna, ale některé mylné představy jsou u nás stále zakódované 

(Sokolová, 2004: 200), o čemž svědčí některé názory sexuologů/sexuoložek.  

Radim Uzel se vůči feminismu vymezuje v několika svých publikacích (např. Uzel, 

1992:11, 61 a  101–103 nebo Uzel, 2012: 15–17 a 115–122), tyto dvě publikace byly 

vydány dvacet let po sobě a v obou zastává Uzel stejná stanoviska bez ohledu na 

změny, které mezi tím nastaly v naší společnosti. Petr Weiss zpochybňuje 

konstruktivistické paradigma a hlásí se k esencialismu (což bylo naznačeno již dříve 

v této práci), postoje sexuoložek Hany Fifkové a Jaroslavy Pondělíčkové–Mašlové
17

 

k feminismu není možné z publikací vyčíst a nenašla jsem ani žádné jejich postoje k 

feminismu na internetu. Hana Fifková pouze jednou odkazuje na Simone de Beauvoir, 

když ji cituje (Fifková, 2005: 22), ale z této jedné zmínky nelze usuzovat závěry 

o vztahu Fifkové k feminismu. Pondělíčková–Mašlová zase v jednom místě v publikaci 

z roku 1986 (169–170) vyjadřuje svůj postoj k zachování tradice navzdory změnám 

v moderní společnosti. Obecný postoj k feminismu z této zmínky ale nelze usuzovat. 

Považovala jsem za důležité stručně představit postoje sexuologů (bohužel ne 

i sexuoložek) k feminismu obecně a také jsem chtěla upozornit na potlačenou druhou 

vlnu feminismu, která jinde ve světě přinesla do všedních životů lidí témata, jimž se 

z velké části bude věnovat i má analýza. 

 

Za podstatné v celém tomto oddíle považuji především rozkrytí sítě vztahů a situací 

stojících za sexuologickým diskursem. Vše v diskursu je provázané se vším a diskurs 

nikdy nelze analyzovat jako samostatnou izolovanou jednotku, při analýze je neustále 

potřeba reflektovat skutečnost, že diskurs je tvořen konkrétními lidmi v určitém 

kulturním a sociálním kontextu. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Publikacím obou sexuoložek se věnuji v empirické části. 
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3 Empirická část   
 

Cílem empirické části je zodpovězení výzkumných otázek nastíněných již v úvodu 

diplomové práce. Konkrétně se ptám: Jak sexuologové/sexuoložky pracují v rámci 

diskursu s pojmy žena, ženství a ženská sexualita? Jaké genderové stereotypy navázané 

na kategorie žena a ženská sexualita se objevují v textech? Jakým způsobem jsou 

v sexuologických textech tyto stereotypy ukotvovány a reprodukovány? U všech 

otázek sleduji případnou proměnu konstrukcí v průběhu analyzovaného období. 

3.1 Způsob výběru vzorku 

 

Publikace, které jsem vybrala k analýze ze sexuologického diskursu, jsou od autorů 

Petra Weisse (narozen 1954), Radima Uzla (narozen 1940) a autorek Hany Fifkové 

(narozena 1961) a Jaroslavy Pondělíčkové–Mašlové (narozena 1927). Vybraní/vybrané 

autoři/autorky ze sexuologického diskursu byli zvolení na základě čtyř kritérii: 

1. Hledala jsem autority, které jsou známé u široké veřejnosti. V tomto ohledu se 

ukázali více mediálně známí muži, z nichž jsem vybrala Radima Uzla a Petra Weisse.
18

 

Vybrané sexuology jsem poté doplnila o sexuoložky, z nichž jsem zvolila Hanu 

Fifkovou jako nejznámější ze současných sexuoložek a Jaroslavu Pondělíčkovou–

Mašlovou, jíž jsem zařadila na základě rozsáhlé publikační činnosti, která pokrývá 

širokou škálu témat. 

2. Pracovala jsem pouze s těmi, kteří/které působili po celou dobu mnou vytyčeného 

období.
19

 

3. Vybírala jsem jen autory/autorky, kteří/které se věnují publikační činnosti.
20

 

Ze sexuologického diskursu jsem záměrně zvolila dva autory muže a dvě autorky 

ženy. Muži dostávají na veřejnosti více prostoru a jsou považováni za odborníky, kteří 

bývají častěji zváni do různých pořadů. Vedle vystudovaných a uznávaných sexuologů 

se ale nacházejí také sexuoložky, jejichž činnost je možná méně viditelná, ale úroveň 

jejich práce je bezpochyby se sexuology–muži srovnatelná. Nechtěla jsem sledovat 

                                                           
18

 Původně jsem chtěla zařadit i Miroslava Plzáka, ale v průběhu přípravy diplomové práce jsem zjistila, 

že byl Plzák často označovaný jako sexuolog (např.: Uzel, 1992: 109), ale ve skutečnosti byl profesí 

psychiatr a manželský poradce (Životopis Osobnosti, Miroslav Plzák, 2016). 
19

 Petr Weiss a Hana Fifková zahájili publikační činnost až později – Weiss v roce 1996 a Fifková až 

1998, ale oba působili po celou dobu jako sexuologové, v tomto ohledu považuji podmínku za splněnou. 
20

 Z tohoto důvodu jsem nezařadila například Lauru Janáčkovou, která píše primárně knihy věnované 

jiným tématům a k sexualitě se vyjadřuje více v rámci příspěvků na různé webové stránky. 
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pouze muži utvářený sexuologický diskurs, chtěla jsem v tomto ohledu dát rovnocenný 

prostor oběma pohlavím, která se na tvorbě sexuologického diskursu podílejí. 

 Vybraní/vybrané autoři a autorky publikovali za svůj život mnoho knih, které se 

více či méně vztahují k tématu mé diplomové práce. V první fázi výběru publikací 

k analýze jsem si vyhledala kompletní bibliografii každé/ho z nich a vyloučila jsem 

všechny publikace, které se explicitně netýkají mnou zvoleného tématu (například 

Sexuální zrání mladého muže od Jaroslavy Pondělíčkové–Mašlové), což zúžilo výběr 

na čtyřicet jedna knih. 

 Publikace do analýzy jsem sumarizovala ze tří časových období. Prvním obdobím 

je konec komunismu na území dnešní České republiky. Z tohoto období pochází 

publikace z roku 1986 a poté sem řadím ještě publikace z let 1990 a 1992. To jsou 

knihy, které byly vydány již po skončení komunistického režimu, ale zároveň se dá 

předpokládat (především u publikací z roku 1990), že vznikaly ještě za komunistického 

režimu. V roce 1986 vyšla nejen první z mnou analyzovaných publikací, ale byl také 

schválen zákon č. 66/1986 Sb., který změnil přístup k potratům v tehdejším ČSSR. Do 

té doby ženy musely docházet při žádosti o potrat před komisi, v roce 1986 bylo 

schváleno, že stačí pouhá žádost, v níž nemusí ženy uvádět sociální a ekonomické 

důvody (Zpravodaj Gender Studies, 2006: 3). Tím se dala ženám do rukou větší moc 

rozhodovat o vlastní reprodukci a o celé sexualitě, jejímž účelem není pouze 

reprodukce. Toto období v textu označuji jako první. 

Publikace z tohoto období porovnávám především s publikacemi současnými, kam 

řadím knihy z let 2009, 2011, 2012 a 2014. Pracuji zde i se dvěma publikacemi z roku 

2005, protože tyto knihy jsou nejsoučasnější z publikací Pondělíčkové–Mašlové 

a Fifkové. Z tohoto důvodu je řadím do období, které pojímám jako současnost, i když 

by se zároveň daly zařadit do období tzv. přechodového.  

Mezi těmito dvěma obdobími jsou v analýze zařazeny ještě knihy právě z období 

tzv. přechodového z let 1998 a 2001. Tento časový úsek je uprostřed mezi první 

a poslední z analyzovaných publikací. Knihy z těchto let zařazuji, aby bylo možné 

sledovat, zda docházelo k nějakým změnám v konstrukcích v průběhu analyzovaných 

třiceti let a snažím se vysledovat, kdy se případně tyto změny začaly dít. Období kolem 

roku 2000 bylo u nás navíc přelomové v přístupu k ženské sexualitě mimo rámec 
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sexuologického diskursu. V České republice se začaly objevovat různé kurzy zaměřené 

na rozvoj ženské sexuality, které nevedly a stále nevedou sexuoložky/sexuologové.
21

 

 V druhé fázi selekce publikací jsem vytřídila všechny publikace vydané mimo 

tento vytyčený časový rámec, k němuž se analýza vztahuje. 

Konečný výběr konkrétních publikací byl korigován snahou o vyvážené zastoupení 

literatury starší i novější, aby bylo možné sledovat proměnu v reprezentaci ženské 

sexuality v průběhu let. Vybírala jsem takovou literaturu, v níž se pracovalo se 

stejnými tématy v různých obdobích, aby bylo možné publikace komparovat. Výběr je 

také ovlivněn záměrem tematicky pokrýt období dospívání i dospělosti. 

Celkově pracuji se čtrnácti knihami. Zahrnovat do analýzy více publikací považuji 

za zbytečné z více důvodů: 

1. Fifková napsala pouze dvě knihy související s mým tématem, což určilo 

maximální počet užitých publikací od této sexuoložky. Ostatním jsem na základě 

tohoto faktu dala v analýze podobný prostor vybráním čtyř knih od každé/ho z nich. 

2. V dalších publikacích se opakují témata a autoři/autorky se opakují i svými 

výroky, radami a příklady.
22

 

3. Stanovený rozsah práce neumožňuje věnovat hlubší pozornost více publikacím. 

Finální seznam vybraných publikací představuji níže rozdělený do tří období podle 

roku vydání tak, jak již bylo popsáno. 

 

Konec komunistického režimu na území dnešní České republiky – tzv. první 

období: 

Pondělíčková–Mašlová, J. 1986. Manželská sexualita. 

Pondělíčková–Mašlová, J. 1990. Nezralá sexualita: o sexuální výchově a sexuálních 

projevech dětí a mládeže. 

Pondělíčková–Mašlová, J. a Ivo Pondělíček. 1990. Jak (se) lidé milují. 

Uzel, R. 1990.  Mýty a pověry v sexu. 

Uzel, R. 1992. Sex – odhalené tabu. 

  

Období kolem roku 2000 – tzv. přechodové období: 

Fifková, H. 1998. O sexu s Hankou. 

                                                           
21

 Prvními zakladatelkami těchto kurzů jsou například Denisa Palečková (Denisa a Richard, 2016), 

Monika Kúdelová Sičová (Mohendžodaro, 2016) ad. 
22

 Dvě knihy mají dokonce různé názvy, ale naprosto totožný celý obsah – Mladá dívka a sex a Když 

dívka dospívá. 
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Weiss, P. 1998. Sex. 

Weiss, P. a J. Zvěřina. 2001. Sexuální chování v ČR – situace a trendy. 

 

Současnost: 

Fifková, H. 2005. Erotické představy žen.  

Pondělíčková–Mašlová, J. aj. Raboch. 2005. O sexualitě a partnerských vztazích. 

Uzel, R. 2009. Intimní slasti a strasti: vážná i humorná, běžná i kuriózní pojednání 

o sexu, lásce a reprodukci. 

Uzel, R. 2012. Užitečné pohlaví. 

Weiss, Petr; Fait, Tomáš a Lenka Šulová a kolektiv. 2011. Výchova k sexuálně 

reprodukčnímu zdraví. 

Weiss, Petr a Lucie Ondřichová. 2014. Weissova navigace sexem. 

 

Cílem práce je zjistit, jakým způsobem či způsoby autoři a autorky konstruují 

ženskou sexualitu a zda (a případně jakým způsobem) se tyto konstrukce proměňují ve 

zkoumaném třicetiletém období. Zkoumám, co prostřednictvím publikací 

sexuologové/sexuoložky sdělují o ženské sexualitě. Na základě vybraných kategorií a 

témat analyzuji, jaké stereotypy jejich konstrukcemi autoři a autorky ve svých 

publikacích utvářejí a jaké naopak zpochybňují. U analýzy vycházím z konceptů, které 

jsem nastínila v teoretické části. Konkrétně v publikacích analyzuji celkovou 

konstrukci ženy a následně ženské sexuality. Konstrukci kategorie žena demonstruji na 

tématech deklarovaných rozdílů mezi muži a ženami, na otázce aktivity a pasivity a na 

mýtu krásy. Konstrukci ženské sexuality ukazuji na tématech menstruace a deflorace, 

na oblasti masturbace a vztahu k vlastnímu pohlaví, dále na otázce ženského orgasmu, 

pojetí sexuálního aktu diskursem a působení heteronormativního rámce. 

Analýzu textů doplňuji stručnou prezentací doprovodných obrazových materiálů v 

publikacích, neboť vizuální obrazy se samozřejmě spolupodílí na utváření celkového 

vyznění zkoumaných argumentů sexuologického diskursu. 

3.2 Popis metody – kritická diskursivní analýza 

 

Pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek jsem zvolila jako nejvhodnější 

metodu kritickou diskursivní analýzu (dále CDA) (Zábrodská, 2009: 74). Tuto metodu 

jsem vybrala, protože se využívá nejen k analýze jazyka, ale také jiných vizuálních 

zobrazení, což je i součástí mé práce. Podle popisu se s touto metodou pracuje při 
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odkrývání forem a vztahů za analyzovaným materiálem. Používá se ke zviditelnění 

mocenských nerovností a problematicky viditelných vztahů, procesů a struktur, což je 

i mým cílem v empirické části. Tahle metoda se využívá při analýze psaných 

a institucionálně zakotvených textů, což je kategorie, do níž řadím publikace ze 

sexuologického diskursu, které jsou oficiálními texty a jsou zaštítěny autoritami 

z oboru (ibid: 74–75). 

CDA zahrnuje více variant pojetí, všechny přístupy se nicméně shodují, že 

k porozumění sociální realitě je potřeba zkoumat procesy, jimiž je tato realita utvářena 

v jazyce a dalších příbuzných systémech. CDA (jakkoli pojatá) slouží k hledání 

zákonitostí fungujících při utváření sociální/psychické reality (ibid: 67).   

V samotné analýze jsem postupovala, jak je popsáno Jägerem (2001). Ten u CDA 

doporučuje uskutečnit postupně následující kroky: a) stručná charakteristika sektoru, 

diskursivní oblasti (př. tištěná média, ženské časopisy aj.); b) ustavení a zpracování 

materiální základny (archivu); c) analýza struktur; d) jemná analýza jednoho či 

několika článků (diskursivních fragmentů), které jsou typické pro daný sektor; e) 

všeobecná analýza zvoleného sektoru. 

Podle doporučení jsem si vybrala analyzovanou oblast (sexuologický diskurs), 

provedla selekci analyzovaného materiálu (vybrané publikace), stanovila jsem hlavní 

téma, jemuž se budu věnovat (konstrukce ženské sexuality v letech 1986 – 2014), 

formou dialektického vztahu jsem se zaměřila na podtémata prezentovaná v souvislosti 

s ženskou sexualitou (např. orgasmus, masturbace atd.) a zrealizovala jsem analýzu 

v rámci menších celků, dílčí poznatky shrnuji na závěr. 

Podle Fairclougha je možné CDA realizovat ve třech zdánlivě samostatných, ale ve 

skutečnosti provázaných oddílech: 1) deskripce, 2) interpretace a 3) explanace. 

Deskripce je zacílena na lingvistické znaky jako slovní zásoba, tón apod., interpretace 

se zaměřuje na samotnou interpretaci textu, neboli sleduje, co je v textu produkováno. 

Explanace slouží k pochopení sledovaného diskursu jako součásti širšího procesu a 

společenských struktur (Fairclough, 1989: 26). 

V analýze sexuologického diskursu nerozděluji své závěry striktně na část 

deskriptivní, interpretační a explanační, protože je považuji za provázané segmenty. 

Pokud však nahlédnu metodu optikou zmíněného dělení, dá se dedukovat, že analýzu 

publikací realizuji primárně v rovině interpretační a své postřehy doplňuji místy 

o poznatky z oblasti deskriptivní či explanační. 
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3.3 Kritická diskursivní analýza – konstrukty ženské sexuality 

 

V průběhu četby publikací z diskursu jsem nacházela stejná témata napříč všemi 

publikacemi, na nichž je podle mého mínění možné demonstrovat konstrukce kategorie 

žena a ženské sexuality v průběhu let 1986 – 2014. 

Tato témata strukturuji v rámci dvou širších celků, jakými je v první řadě samotné 

vymezení kategorie žena a až na druhém místě demonstruji konstrukce ženské 

sexuality navázané na očekávání přímo spojená s kategorií žena. 

Uvedené citace v následujících podkapitolách jsou řazeny vždy chronologicky podle 

data vydání publikací, tedy od úryvků z prvního období až po současnost. Pouze 

v místech, kde se zamýšlím nad posunem/stagnací jednoho konkrétního autora/autorky, 

tak pracuji se dvěma či více úryvky z různých období hned za sebou. 

3.3.1 Konstrukce kategorie žena  

 

Prvním důležitým tématem je samotné pojetí „ženy“ jako homogenní kategorie 

vztahující se k druhé zdánlivě vylučující kategorii „muž“. Kategorie žena je uchopena 

jako heteronomativní koncept, který umožňuje pouze binární erotickou, emocionální 

a sexuální vztahovost muž–žena a vůbec tudíž neřeší např. lesbické, bisexuální, 

transngerder či jinak nenormativní vztahy a pocity žen. Na kategorii žena jsou 

v diskursu přímo navázána témata pasivity/aktivity a téma mýtu krásy. 

3.3.1.1 Kategorie žena x muž 

 

S kategoriemi „žena“ a „muž“ celý sexuologický diskurs pracuje esencialisticky a 

k ženám a mužům přistupuje jako k homogenním skupinám. Jen na několika místech je 

naznačována různorodost v přístupu k sexu, diferenciace v sexuálním chování apod., 

ale obecně se zde o ženách hovoří jako o jedné stejné a univerzální ženě (případně 

dívce) od prvního období až po současnost. 

 

„Příroda je moudrá a ne zbůhdarma se rodí jinak vybavení chlapci a s jinou 

fyzickou i psychickou výbavou holčičky…je důležité odmalička jim vštěpovat:…jsi 

holčička, proto musíš být hodná a neplakat pro každou maličkost“ (Pondělíčková–

Mašlová, 1990: 46)…Již od druhé poloviny druhého roku je u dítěte patrné, zda jde 

o chlapečka nebo holčičku, „…ovšem (pokud) výchovná strategie toto vyhranění 

podporovala. Děti velmi těžko nesou, když je cizí lidé podle jejich oblečení zařazují 
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nesprávně; holčičky nejednou právě proto vymáhají náušnice anebo dlouhé vlasy…“ 

(ibid: 32). 

 

Je zde kladen důraz na přírodu a s ní související aspekt „přirozenosti“ rozdílů 

chlapců a dívek. Odvoláváním se na přírodu se často ospravedlňuje postavení, které je 

údajně rovnocenné, ale je konstruované jako z podstaty „jiné“, tím pádem je možné 

použít argumentaci, že jsou pohlaví rovnocenná, ale přírodou předurčená k jiným rolím 

(Šmausová, 1999). Tato rozdílnost se podle Pondělíčkové–Mašlové musí podporovat,  

což je očividný nátlak autority na „správné“ chování rodičů. Celý nátlak je umocněn 

zdůrazněním, že to děti jinak těžce nesou a v této souvislosti jsou zmíněny stereotypní 

prvky zdůrazňující „ženství“. Esencializace „mužství“ a „ženství“ je zástěrkou pro 

zachování tradičních rolí od narození až po dospělost ve všech fázích života. 

Pondělíčková–Mašlová pokračuje v prosazování tradičních rolí: 

 

„Jedni ani druzí (chlapci ani dívky) nejsou (dnes) dostatečně připraveni na roli, 

kterou by měli v rodině zaujmout. A nemám teď na mysli nakupování a mytí nádobí, 

třebaže i to je důležité a potřebné, ale především pěstování vlastností, které mladí 

později u svých životních partnerů postrádají. …v tzv. slušných rodinách se (u dívek) 

dbá především na jejich vzdělání, …kde ještě zbývá prostor na přípravu k životu 

v rodině, na rozvíjení větší citovosti, ohleduplnosti, obětavosti, trpělivosti, těch 

typických vlastností českých maminek“ (Pondělíčková–Mašlová, 1990: 48)? 

 

Výše jsou popsány atributy spojené s představou „správné dívky“ (Cviková, 2005). 

Od dívek se vyžaduje, aby byly ohleduplné, obětavé a podřídily se zájmům chlapců. 

Pondělíčková–Mašlová zde implicitně sděluje, že vzdělané dívky nejsou připravené na 

manželskou a mateřskou roli, jako kdyby vzdělání automaticky popíralo genderově 

stereotypně chápané ženství. Touto konceptualizací dostávají dívky na výběr, zda 

upřednostňují vzdělání nebo větší citovost a trpělivost. Na jedné straně diskurs pracuje 

s genderovými stereotypy jako danými od (první úryvek), ale na druhé straně je zde 

kladen důraz na „správnou“ výchovu, z čehož vyplývá, že atributy připisované 

„mužství“ a „ženství“ nejsou vrozené, přesto se tak s nimi často pracuje: 

 

„Chlapci a dívky v tomto období (pubertě) dozrávají rozdílnými cestami a obojí by 

to měli vědět. Dívky touží po něze, po citu, po veliké lásce, a na zahájení sexuálního 
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života zpravidla nepospíchají. Nejen v dospívání, po celý život budou toužit především 

po lásce a sexualita bude jen jejím vyjádřením. … Pudová výbava chlapců je silnější; 

na prahu dospívání pod jejím tlakem chtějí prožít uvolnění svého sexuálního napětí 

a na lásku zatím příliš nemyslí…. Nejsou horší, jsou prostě jiní a jen nepoučené a 

naivní dívky, s tím nepočítají“ (Pondělíčková–Mašlová, 1990: 92–93).  

 

Pondělíčková–Mašlová ukládá zodpovědnost za fungování vztahu na dívky, ty jsou 

zde popsány jako ty zodpovědné, co se mají chlapcům přizpůsobit a přijmout jejich 

standardy (Wolf, 2000; Cviková, 2005 ad.). Dívky v důsledku těchto očekávání 

zaměřují více pozornosti na udržení vztahu s chlapci než na sebe a své pocity (Gilligan, 

2001; Giddens, 2012). Tímto úryvkem je navíc reprodukovaný mýtus vysoké 

chlapecké pudovosti a ženské asexuality, láska a sexualita jsou zde chápány odděleně. 

Nejen mladá dívka, ale i dospělá žena je v diskursu vykonstruována jako citovější 

a emocionálně angažovanější. Touha dívek nebývá údajně probuzena sama od sebe, ale 

rozvíjí se až k určitému konkrétnímu muži, a proto je dokonce důležitější, aby milovala 

(žena) svého manžela, než aby on miloval ji (Pondělíčková–Mašlová, 1986: 50). 

Kategorie žena/muž jsou zde hierarchizované tak, jak muži a ženy v patriarchální 

společnosti bývají (Bourdieu, 2000). Žena je Pondělíčkovou–Mašlovou stavěna do role 

závislé na někom, od něhož se odvíjí její postavení jako té Druhé (De Beauvoir, 1967). 

 Žena je emotivní, ale není to éterická bytost, má své potřeby, touhu a sexuální 

libido (Pondělíčková–Mašlová, 1986: 39). Ženy jsou ale zablokovány mnohými tabu 

a předsudky (ibid: 47–48), tato tabu se podle Weisse ale již postupně rozbíjejí (napsáno 

v roce 2001) a v posledních desetiletích nastávají změny – stále dřívější zahajování 

pohlavního života, nárůst počtu sexuálních partnerů ad. Většina uvedených změn se 

týká hlavně žen, což je možná odraz měnící se role ženy v moderní společnosti (Weiss, 

Zvěřina, 2001: 29–30). 

Weiss upozorňuje na probíhající změny v sexuálním chování žen, ale tím se nemění 

primární konstrukce ženy. Žena je jako emotivní chápána nejen v roce 1986, ale 

i v roce 2005: Ženy by si měly uchovat závislost na kvalitním partnerském vztahu 

a neměly by napodobovat muže, je to naše kvalita (Pondělíčková–Mašlová, 2005: 16). 

Na jedné straně autorka zmiňuje, že žena není jen éterická bytost, ale má taky své 

sexuální potřeby. Na straně druhé klade u ženy stále důraz především na lásku a city. 

U žen a dívek je kladen důraz především na udržení vztahu s mužem, což se zdůrazňuje 

i v časopisech pro dospívající dívky, a také to byla zásadní oblast pro dnes již starší 



57 
 

generace žen, které utvářely své dospělé „já“ v podstatě jako „my“ v závislosti na 

manželovi (Giddens, 2012). Žena dříve nebyla chápána jako samostatná jednotka, ale 

byla závislá na muži, k čemuž směřuje i definice ženy Pondělíčkové–Mašlové. Tento 

přístup je pochopitelný v roce 1986, méně však již v roce 2005. 

Diferenciace pohlaví je od prvního období až do současnosti zachována a to nejen u 

Pondělíčkové–Mašlové, ale i u již zmíněného Weisse. Ten v textu argumentuje evolucí, 

historií, tradicí a biologickou „přirozeností“, čímž legitimizuje tradiční dělení rolí: 

 

„Mužská a ženská sexualita…se v mnoha aspektech podstatně liší. Jeden ze 

základních rozdílů je právě ve větší psychologické a citové podmíněnosti ženské 

sexuální touhy, Zatímco muž se může většinou milovat i bez toho, aby se jakkoli 

hlouběji citově angažoval, mnoho žen je schopno sexuálního styku pouze s mužem, ke 

kterému něco cítí. … Tento rozdíl je pravděpodobně vývojově, evolučně podmíněný. 

Zatímco mužská promiskuita a nevěra je z hlediska evoluční psychologie pochopitelná 

jako snaha o co největší rozšíření vlastních genů, u ženy se její vlastní reprodukční 

schopnost počtem sexuálních partnerů nijak nezvětší“ (Weiss, 1998: 175). 

 

Weissův příspěvek je jednou ukázkou z mnoha, kdy se v publikacích objevují 

závěry odvolávající se na biologii, evoluci a přírodu, ale zároveň tato tvrzení nejsou 

podložena žádnými konkrétními výzkumy a výsledky z nich. 

Weiss nejen v roce 1998, ale i v roce 2011 odkazuje především na rozdílnou 

rodičovskou investici, která určuje jiné chování ženy a muže, „… investice žen do 

potomků je podstatně větší než investice mužů…reprodukční úspěšnost ženy…závisí na 

volbě správného partnera“ (Weiss, 2011: 119). Tím se dá podle Weisse vysvětlit větší 

promiskuita mužů a také touha po stálém partnerovi u žen (Weiss, 1998: 175). 

Autoři a autorky nejen prezentují tyhle „přirozené“ rozdíly mezi muži a ženami, ale 

navíc čtenáře/čtenářky nabádají, aby tyhle rozdíly respektovali (například Fifková 

v roce 1998 i v roce 2005), protože jinak nastane problém.  

 

Rozdíly mezi muži a ženami „existují, a pokud si to neuvědomíme, můžeme se 

dostat do velikých potíží“ (Fifková, 1998: 108 nebo Fifková, 2005: 13), jiná je 

například rychlost dosažení orgasmu, muž dosahuje orgasmu v řádu minut, žena 

v desítkách minut (Fifková, 1998: 108–109), muži mají vyšší hladinu testosteronu 

a nemají problém s dosahováním orgasmu na rozdíl od žen (Fifková, 2005: 13), 
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mužská sexualita je orientována více výkonově,…ženská sexualita pravděpodobně více 

reaguje na už zmíněnou změnu vztahu ze zamilování na lásku… (Fifková, 1998: 48). 

 

Ženy jsou od prvního období až do současnosti chápány jako homogenní skupina 

a sexualita žen se dá zřejmě změřit a zaškatulkovat (viz Fifková). Ženy jsou v textech 

drženy v tradičně chápaných rolích a pozicích. Stereotypní představa žen jako 

emocionálních a závislých na vztazích, se neproměňuje od roku 1986 až po současnost. 

Pouze v roce 2001 se u Weisse objevuje zmínka o změnách sexuálního chování žen, 

ale zároveň sám Weiss v roce 2011 stále uchopuje v tomto směru ženu stereotypně. 

Ženu lze podle vybraných textů po celé analyzované období zarámovat jako 

emocionální, podřízenou, křehkou a orientovanou na vztahy. 

3.3.1.2 Pasivita versus aktivita, muž jako hlavní aktér 

 

Ženy bývají v duchu přetrvávající tradice v sexuologickém diskursu popisovány 

jako ty pasivní, Druhé, odvozeného od aktivního Prvního – tedy od muže (De 

Beauvoir, 1967). Vše je předkládáno jako přirozená záležitost, u které se očekává, že 

bude vykonávána ženami s úsměvem (Bourdieu, 2000). 

Například k rozdílné sexuální apetenci Pondělíčková–Mašlová v roce 1986 píše: 

 

„Pro ženu, která má svého manžela ráda, není přece žádná velká oběť pomilovat se 

s ním, i když třeba neprožije žádné zvláštní vzrušení. Sexuálně neuspokojený muž totiž 

žije jinak v sexuální tenzi. … Jeho nálada narušuje pohodu v rodině … V zásadě si 

každá rozumná žena, které častější pohlavní styk s manželem i poněkud vadí, řekne: Co 

bych neudělala pro spokojenost rodiny a spokojenost svých dětí? Určitě daleko více 

než to, že se několik minut pomiluji s jejich otcem“ (1986: 169). 

 

Je zde na první pohled patrný předpoklad mužovy silnější sexuální pudovosti. 

Autorka v roce 1986 vůbec neuvažuje o variantě dvojice, kde by měla vyšší sexuální 

touhu žena. Na ženu je zde vytvářen nátlak nejen kvůli uspokojení muže, ale kvůli 

pohodě v rámci celé rodiny. Rozumná žena se má podřídit i za předpokladu, že jí 

častější styk vadí, žena, která se nechce podřídit, vychází z textu jako nerozumná. 

O tomhle očekávání usměvavé a pečující manželky psal už v roce 1930 Masaryk, a už 
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tehdy radil ženám, aby slepě nenásledovaly své manžele. Pondělíčková–Mašlová 

v roce 1986 uvádí jiné rady ukotvené silně zažitým androcentrickým uspořádáním: 

 

„A pak, ženy–matky především mají být základním pilířem rodiny, s nímž lze sice 

zatřást, ale nikoho nemůže porazit. Píši to jako žena a podtrhuji to pro ženy. Po staletí 

nás formovala mužská nadvláda a nutila nás, abychom si vymýšlely různé způsoby 

a taktiky, kterými bychom muže přiměly udělat to, co si přejeme. Nyní, když v naší 

rodině mají ženy již jiné postavení, bylo by nicméně škoda tyto po generace 

vypěstované výhodné rysy osobnosti naráz zahodit. Naopak – ženy by je měly nadále 

uplatňovat a nejen ve své malé společnosti, kterou tvoří rodina“ (Pondělíčková–

Mašlová, 1986: 169–170). 

 

Pondělíčková–Mašlová zde projevuje uvědomění nad dlouhodobým potlačováním 

žen. Ve starém uspořádání ale stále spatřuje výhody, což potvrzuje, že muži i ženy 

v hegemonii musí vidět určité benefity, jinak by se ženy nepodílely na udržování 

takového uspořádání. V úryvcích od je patrný také jev manželské smlouvy, která 

zahrnuje očekávání sexu v manželství, o čemž píše Pateman. Očekávání sexu 

v manželství je patrné mimo jiné i z dalšího úryvku: 

 

„Mužské sebevědomí je do značné míry založeno na sexuální schopnosti. Selhání se 

pociťuje jako punc neschopnosti a je provázeno depresí. Potence znamená sílu, moc 

a schopnost. Jenomže muži to mají složitější než ženy. Žena ano, může předstírat 

orgasmus, muž nemůže předstírat; schopnost uskutečnit pohlavní styk je u něho 

podmíněna ztopořením…“ (Pondělíčková–Mašlová, 1986: 69). 

 

Možnost předstírání orgasmu Pondělíčková–Mašlová vyzdvihuje jako „ženskou 

výhodu“. V posledním úryvku vyzdvihuje, jak důležité je nepoškodit mužské 

sebevědomí, které je přímo navázané na potenci, ale vůbec se nezabývá tím, co tohle 

sebezapírání činí se sebevědomím žen. 

Ženám je udílena rada, aby popřely samy sebe, svá těla, vlastní pocity a uspokojily 

manžela. Když dojde k sexuálnímu aktu, neznamená to vždy souhlas (Badinter, 2004), 

v takových případech bychom měly sledovat především reakce našich těl (De 

Beauvoir, 1967), protože takové chronické předstírání a přemáhání může vést 

k sexuální averzi, což reflektuje v sexuologickém diskursu například Weiss (1998: 61). 
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Weiss také u rozdílné apetence partnerů v roce 1998 (tedy dvanáct let po 

Pondělíčkové–Mašlové) udílí naprosto odlišné rady: 

 

„…sexuální potřeba během života kolísá a navíc hladina sexuální touhy je velmi 

individuální. Nelze proto říci, kolikrát týdně, měsíčně či ročně je „normální“ se 

milovat“ (Weiss, 1998: 78). To vše je přitom „normální“ a problémem se to stává jen 

tehdy, když se sexuální potřeba partnerů výrazně liší. Souladu přitom nelze dosáhnout 

tím, že se člověk „přemůže“ a vyhoví potřebám a případnému nátlaku partnera … to 

obvykle nakonec vede pouze k získání odporu a úplnému odmítání sexu. …partner 

s vyšší apetencí může doplňkově své potřeby uspokojovat masturbací“ (ibid: 78). 

 

V udělené radě je Weiss pokrokový a již neprosazuje zapření žen v sexuálním aktu, 

jako to činí Pondělíčková–Mašlová. Weiss v roce 1998 uznává ženy jako samostatné 

subjekty s vlastními pocity a touhami a reflektuje, k čemu může vést dlouhodobé 

popírání sama sebe. V úryvku neprezentuje stereotyp aktivního muže a pasivní ženy, 

ale píše obecně o rozdílné apetenci dvou partnerů. Tento přístup ale není v diskursu 

samozřejmý, což je možné dedukovat z úryvků od Uzla (z roku 2012), který 

v publikaci předkládá mnoho stereotypních stanovisek spojených s aktivitou/pasivitou: 

 

„Výsledky různých výzkumů jasně potvrzují, že sex je pro muže mnohem více 

žádoucí než pro ženu“ (Uzel, 2012: 35). 

 

Uzel argumentuje výzkumy, ale žádné konkrétní výsledky výzkumů neuvádí.  

 

„Mužský partner se zkrátka po dlouhá léta podřizuje prastarému přírodnímu 

zákonu, kdy samec zpravidla útočí a samice flirtuje …Je to dáno rozdílnou biologickou 

rolí muže a ženy v reprodukčním procesu“ (Uzel, 2012: 37). 

 

Autor zde argumentuje biologickou daností a obhajuje „přirozené“ rozdílné pozice 

pohlaví. „Přirozený řád“ věcí nemůže totiž nikdo zpochybnit. 

 

„Byl to vždycky muž, kdo měl úlohu dobyvatele. Od prostého venkovského „chození 

za děvčaty“ až po rafinované galantní svůdnictví panovnického dvora šlo 

o asymetrické pohlavní uspořádání. Muž měl vždycky jakousi nepsanou pravomoc 



61 
 

začít, zatímco žena dostala roli vyčkávací …Bylo při tom zapotřebí útočit, projevovat 

iniciativu, odvahu a často použít také nutnou dávku agresivity. Žena naproti tomu byla 

odsouzena k pasivnímu čekání. Přirozenou vlastností ženy byla cudnost, zdrženlivost 

a odmítavost“ (Uzel, 2012: 43–44). 

 

V „mužském“ přístupu tak, jak je zde popsaný, je schvalované násilí. Uzel používá 

slova útočit a agresivita a zdůrazňuje mužskou pravomoc k této iniciativě. Žena je na 

druhé straně pasivní a cudná, u čehož Uzel podtrhuje, že to byla přirozená vlastnost 

ženy. Ve skutečnosti Uzel do dneška píše o této očekávané pasivitě jako o žádané: 

 

„V navazování párových vztahů zůstávají většinou muži i v současné době stále 

aktivnějším pohlavím“ (ibid: 36). 

 

Uzel sice konstatuje, že v realitě jsou muži stále aktivnější, ale již nevysvětluje, jak 

k těmto závěrům dospívá. Vše opět podkládá tvrzením o „přirozenosti“ těchto procesů 

při odkazu na rozdílný způsob sezení mužů a žen: 

 

„Už samotný způsob, jakým muži a ženy sedí, vyznačuje rozdílný stupeň agresivity. 

Ženy sedí zpravidla s nohama u sebe, nanejvýš mají jednu nohu přehozenou přes 

druhou. Muži sedí často rozvaleni a zejména mladí muži mají nohy roztažené“ (ibid: 

104). 

 

Uzel se nezamýšlí nad důvody takového stylu sezení, opomíjí výchovné a módní 

vlivy a přistupuje k sezení jako k vrozené dispozici. Rozdílný způsob sezení přímo 

propojuje s rozdílným stupněm agresivity, což ukazuje, jak bývají v praxi čteny 

genderově stereotypní prvky v celém chování mužů či žen a každý společenský proces 

či pohyb bývá dělen na „mužský“ a „ženský“.  

Podle sexuologů/sexuoložek se proměňuje tradiční role pasivní ženy, ale přesto to 

někteří/některé (hlavně Uzel a Pondělíčková–Mašlová) považují za krok proti přírodě 

a doporučují ženám, aby se udržovaly na svých dosavadních pozicích. Tím se 

potvrzuje, jak je složité vymanit se ze zaběhnutých vzorců (Bourdieu, 2000; Masaryk, 

1930). 
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V publikacích se objevují varování o problémech, které mohou nastat, když se 

tradiční uspořádání naruší. Tento apel na zachování rolí můžeme číst u Pondělíčkové–

Mašlové nejen v jejích starších publikacích, ale i v roce 2005: 

 

„Také je známo, že libido je silnější u mužů než u žen. Může se stát, že v manželství 

se sejde pár, kdy požadavky na sexualitu jsou rozdílné. Pokud jsou u muže větší než 

u ženy, vznikají problémy. Pokud jsou větší u ženy než u muže, hrozí katastrofa. 

V prvém případě se soulož může uskutečňovat, ve druhém případě, není-li ztopoření 

pohlavního údu, musí se občas či častěji realizovat náhražková sexualita. Tedy 

uspokojení jiným způsobem než souloží.“ Není problém náhražková sexualita, ale muž 

si neuvědomuje, že žena tuto sexualitu potřebuje, „žena pak v tomto vztahu trpí 

(zbytečně) ponižujícím pocitem, že se musí sexu dožadovat, doprošovat. V naší 

společnosti je stále zakotveno povědomí,  že muž má být aktivnější“ (Pondělíčková–

Mašlová, 2005: 21). K pojmosloví náhražková sexualita se vrátím v kapitole 

o sexuálním aktu.   

 

Na první pohled je v úryvku patrná dvojí morálka – když bude aktivnější muž, je to 

problém, ale když bude aktivnější žena, je to katastrofa. Kdo ale určuje, co je 

společensky nepřijatelné? Stereotypizace ve spojení s aktivním a pasivním činitelem je 

zakomponována až do roku 2014 minimálně ve výrazech, které jsou v souvislosti 

s tímto tématem používané: 

 

„Obvykle je tím, kdo má vyšší hladinu potřeby (sexuální) muž. I to je dáno 

biologickými důvody, protože zkrátka má podstatně vyšší hladinu testosteronu, který je 

určující z hlediska úrovně vybití a vzrušivosti. Nicméně stále více se objevují i opačné 

případy, kdy nespokojená žena do ambulance přivádí partnera s tím, že z jejího 

hlediska má muž příliš nízký zájem o sex“ (Weiss, 2014: 56). 

 

Na tomhle místě dává Weiss prostor aktivním ženám, na další straně v publikaci 

z roku 2014 se však dopouští stereotypizace v uváděném příkladu: 

 

„Obvykle se partner s nižší potřebou nejdříve hodně snaží. Řekne si ano, když to on 

potřebuje více, měla bych mu vyhovět. …Ale postupně, když se žena nutí k sexu 

dlouhodobě, tak si vypěstuje vůči druhému a jeho dotekům odpor“ (ibid: 57). 
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Diskurs na první pohled vypadá otevřeněji a vstřícněji, ale v užití konkrétních slov 

je stále zakomponována stereotypizace, z níž ženy vycházejí jako pasivní. 

Při analýze publikací jsem v první fázi vnímala posun v oblasti doporučení vážících 

se k pasivitě žen/aktivitě mužů a jejich obráceným rolím. Při hlubším čtení jsem ale 

musela objektivně reflektovat, že nejde o celkový posun v přístupu diskursu, ale jde 

pouze o rozdílný přístup sexuologů/sexuoložek mezi sebou. Weiss a Fifková jsou 

otevřenější k aktivitě a variabilitě ženské sexuality. Sami se sice dopouštějí po celé 

analyzované období také mnoha stereotypů, ale alespoň na některých místech 

v publikacích připouštějí oba (Weiss i Fifková) jiné než tradiční role:  

 

Ženy dnes mají mluvit o svých potřebách, tento mýtus, že by o nich mluvit neměly 

je snad zažehnán. Roli v tomto útlaku hrála historie a rodové stereotypy, do dneška je 

ženám přisuzována pasivita, což ženám brání říct si, co skutečně chtějí (Fifková, 2005: 

15). „Stud a zábrany …snižují či vylučují možnost žít sexuální život v plné 

spokojenosti“ (ibid: 18) – vlivy působící na stud a zábrany žen jsou různé, jde 

o působení historie, rodinné výchovy, dále sem vstupují biologické rodové faktory, 

společenské rodové stereotypy a individuální faktory (ibid: 20–22). 

 

Weiss například radí ženě, která nedosahuje orgasmu: 

 

„Až se budete z tohoto hlediska znát lépe Vy sama, můžete pak vést při milování 

i manžela. Můžete mu otevřeně sdělit, co potřebujete ke svému uspokojení …“ (Weiss, 

1998: 54). 

 

Oba prosazují, aby ženy nebyly pasivní, formulovaly nahlas své touhy a aktivně se 

podílely na svém sexuálním životě. Uzel a Pondělíčková–Mašlová na druhé straně stále 

reprodukují stejné stereotypy o předpokládané a očekávané pasivitě žen: 

 

„Pozvolna také mizí protiklad mezi mužskou aktivitou a ženskou pasivitou.…Ženy 

se už nestydí za skutečnost, že samy udělaly první krok, …. Za podobné chování by se 

jejich babičky jaksepatří styděly, protože taková aktivita v navazování vztahu příslušela 

za jejich mládí pouze prostitutkám. …Není divu, že rovnoprávnost při svádění se 

bývalým mužským svůdcům jeví jako kontraproduktivní. Pokud jsou totiž ochuzeni o své 
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klasické jelení troubení, může se to neblaze projevit na jejich sexuální výkonnosti. 

…Ženská emancipace také vede k určitému oslabení svůdnosti v oblasti mocenského 

postavení. Možná mají pravdu psychologové, kteří tvrdí, že moc sice zvyšuje svůdnost 

mužů, ale snižuje svůdnost žen“ (Uzel, 2012: 45–46). 

 

Uzel na první pohled uznává, že již mizí striktní tradiční dělení na pasivní a aktivní 

(respektive aktivního), ale vzápětí dodává, jak tohle aktivní chování žen bylo ještě 

nedávno nevhodné. Apeluje zde na ženy, které upozorňuje, že pokud nedají mužům 

dostatečný prostor, mohlo by docházet k problémům. Uzel používá zdánlivé větší 

touhy žen po vztazích a předestírá zde, že pokud budou ženy aktivní a mocné, tak se 

sníží jejich svůdnost a tím pádem o ně nebude zájem. 

U Pondělíčkové–Mašlové lze tuto stereotypizaci vidět například v již dříve 

nastíněném úryvku (2005: 21), kde mluví o katastrofě ve spojení s aktivnější ženou. 

3.3.1.3 Ženy jako krásné objekty 

 

Už dříve v kapitole o kategorii „žena“ jsem odkazovala na Pondělíčkovou–

Mašlovou, která zdůrazňovala, že samy dívky údajně chtějí podtrhovat své ženství 

a dožadují se femininních prvků (náušnice a dlouhé vlasy). To jsou prvky, které 

odlišují dívky od chlapců předtím, než se jim začne formovat ženská postava. 

V pubertě je pro dívky podle Pondělíčkové–Mašlové klíčový v první řadě postoj 

k rostoucím prsům: 

 

„Dívky, u kterých se vyvinou časně, se stydí, hrbí se, aby jejich velikost zakryly, 

naopak ty, u nichž se vývoj prsů opožďuje, jsou nešťastné, že zatím žádná prsa nemají. 

V obou případech to u dívek vyvolává pocity nejistoty a neklidu, které se odrazí v jejich 

náladovosti. Chlapci věnují vývinu prsů u dívek pozornost, při škádlení se snaží na ně 

aspoň sáhnout“ (Pondělíčková–Mašlová, 1990: 27). 

 

Pondělíčková–Mašlová zde konstatuje touhu chlapců sáhnout dívkám na prsa jako 

samozřejmost, neříká, že je to nevhodné, čímž stvrzuje, že chlapci často určují, co mají 

dívky přijímat za vlastní. 

Dospívající dívky jsou zde popsané jako nespokojené, což je konstatováno jako 

normální. Na nespokojenost dívek se podle Pondělíčkové–Mašlové přímo váže jejich 
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náladovost. Tento přístup je nejen homogenizací dívčího chování, ale také je to přímá 

degradace takového chování, protože slovo náladovost je automaticky spojováno 

s negativní konotací. Důležitost vzhledu je zdůrazňována nejen u dospívajících dívek, 

ale především se výrazně objevuje u dospělých žen, protože se údajně „Muži daleko 

více dají ovlivnit vzhledem; ženy ocení také vystupování, způsob zábavy, postavení ve 

společnosti“ (Pondělíčková–Mašlová, 1986: 31). 

Z tohoto úryvku na jedné straně můžeme usuzovat předpokládanou povrchnost 

mužů a naopak větší důmyslnost žen, ale na druhé straně je ženám vysvětleno, že na 

tento „mužský“ požadavek musí (nebo by měly) přistoupit, aby mohly uspět na poli 

heterosexuálních vztahů. Vzhled je podle diskursu totiž důležitý nejen pro získání 

vztahu, ale také pro jeho udržení: 

 

„Ani po létech trvání by z manželství neměla vymizet něžnost a vzájemná 

pozornost; mělo by být vyloučeno, aby muž chtěl svou sexuální potřebu uspokojit stejně  

bezprostředně jako žízeň nebo hlad, a ženě by nikdy nemělo přestat záležet na tom, aby 

svého muže přitahovala“ (Pondělíčková–Mašlová, 1986: 34). 

 

Krása ženy zvyšuje mužovu prestiž (Sigall, Landy, 1973), proto je od ženy v tomto 

kontextu žádáno, aby o sebe stále dbala, což je velmi náročná činnost: 

  

„Pro muže je signálem vyvolávajícím pohlavní vzrušení a zájem především ženin 

vzhled; a protože mnoho žen dnes vypadá velmi dobře dlouhou dobu, postačí leckdy ke 

ztrátě zájmu i jenom ročník narození“ (Pondělíčková–Mašlová, 1986: 126). 

 

Tento úryvek z prvního období ukazuje, jak neobjektivní je hodnocení krásy. Žena 

může být klasifikována jako krásná, ale jakmile bude konfrontována s reálným rokem 

narození, může být toto hodnocení změněno. Ve skutečnosti ale věk není žádným 

viditelným prvkem v ženské kráse. Pouze se u postupně přibývajícího věku očekávají i 

různé tělesné změny, který mohou (ale nemusí) nastat: 

 

„Úbytku ženských pohlavních hormonů (což je spojeno se stárnutím) se přičítají 

další změny, které nás ženy trápí: sklony k obezitě, zhoršující se tělesná stavba, atrofie 

kůže, někdy i nadměrné ochlupení atd.“ (ibid: 131). 
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Krása je koncipována jako požadavek mužů kladený na ženy, obavy z nedostatku 

krásy jsou ale již připisovány pouze ženám. Problémy trápí nás ženy, protože do 

kategorie „krásná žena“ se zkrátka nevejde žena stará nebo tlustá (Badinter, 2004), 

ženy se zaobírají vzhledem, jako kdyby šlo o klíčový bod v jejich životech, ve 

skutečnosti je to ale projev mužské dominance (Wolf, 2000).  

V roce 1992 (první období) i v roce 2012 (současnost) Uzel ze své pozice muže 

kritizuje v podstatě jakoukoli ženu a poukazuje na věčnou ženskou nespokojenost: 

Žena žádá informaci k plastice prsou, Uzel jí říká, kde se může objednat a zároveň 

dodává: „Mnohé ženy však trpí nezdůvodnitelným komplexem méněcennosti, pokud se 

týká tvaru, pevnosti a velikosti prsů. Prakticky neexistuje žádná žena, která by byla se 

svými prsy spokojena. Dokonce i účastnice soutěže Miss monokiny mají občas jakési 

pochybnosti“ (Uzel, 1992: 34–35). 

 

Uzel příkladem nespokojených účastnic Miss monokiny deklaruje, že ani ženy 

hodnocené ve společnosti jako nejhezčí, nejsou spokojené a předkládá tím, jak těžké je 

dosáhnout na podsouvanou krásu. Popisuje nejen nespokojenost žen, ale sám ženy 

velmi striktně hodnotí: 

 

„Zatímco vrásky dělají stárnoucího muže často ještě přitažlivějším a zajímavějším, 

ženy své vrásky považují za nespornou tělesnou degradaci“ (Uzel, 2012: 59). 

 

Zde je ukázka toho, že co je bráno u muže jako standardní, je u „odvozené“ ženy již 

problematické, protože se na ni kladou jiné, v souvislosti s krásou vyšší, nároky. Uzel 

píše dále negativně o ženách obézních: 

 

„Není sporu o tom, že tělesná nadváha ničí ženskou krásu daleko více než krásu 

mužskou. Zatímco tlustá žena bývá ohleduplně nazývána plnoštíhlou, je mužský tlouštík 

docela sympatickým chlapíkem, bonvivánem, který dovede užívat darů života. U ženy 

pak naopak tloušťka svědčí o slabé vůli, nedostatku schopnosti se ovládat, 

o nebezpečném přejídání a nesmyslném požitkářství“ (ibid: 59). 

 

Stejně jako výše, je i zde demonstrován dvojí metr uplatňovaný u mýtu krásy. 

Tlustá žena je zároveň klasifikována jako neschopná a se slabou vůlí, o čemž píše 

MacKinnon, která upozorňuje, že muži současně s určitými tělesnými atributy přiřazují 
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ženám i některé vlastnosti. Je zde ukrytý nátlak na ženy – žena, která není lenivá, může 

být hubená a tedy krásná. Uzel ale vedle tlustých žen kritizuje i ženy hubené: 

 

„Úporná snaha o redukci tělesné váhy u žen někdy vede k dietním výstřelkům 

a hladovění. Idolizované manekýnky pak na předváděcím molu představují spíše 

postavy vězeňkyň koncentračního tábora, kostry obalené kůží, které občas z módní 

přehlídky odvážejí rovnou do nemocnice. Svým zdravím platí krutou daň za podlehnutí 

nebezpečným módním trendům extrémní vyhublosti“ (ibid: 59). 

 

Uzel varuje ženy před nebezpečnými módními trendy, ale sám tato módní 

očekávání reprodukuje a ukotvuje. V předchozím příspěvku kritizuje ženy se slabou 

vůlí, zde hodnotí jako problematické ženy s vytrvalostí a příliš silnou vůlí, čímž se 

podtrhává obtížnost dosažení krásy a také paradox mýtu krásy. Mýtus krásy tvrdí, že 

krása je objektivní a lze jí dosáhnout (Wolf, 2000), ale v praxi se ukazuje, že 

klasifikace ženy jako krásné není tak jednoduchá. Manekýnky, předkládané ve 

společnosti jako ideál krásy, jsou zde zároveň kritizované a přirovnávané ke kostrám. 

Mužský vzhled není podle sexuologů/sexuoložek zdaleka tak důležitý jako ženský, 

pokud se muži zaobírají svým vzhledem, tak maximálně v souvislosti s tím, že jsou 

některé jejich části příliš malé, ženy se naopak obávají, aby části jejich těl nebyly příliš 

velké (Bourdieu, 2000). V publikacích se řeší například otázka malého údu jako 

nedostatečného (Weiss, 1998: 109), žena v té samé publikaci naopak řeší, že má příliš 

velký klitoris (1998: 112–113). Weiss ji naštěstí uklidňuje a odpovídá, že anatomické 

rozdíly jsou běžné. Weiss také obecně v souvislosti se vzhledem upozorňuje píšící ženy 

na psychické obavy, které jsou zbytečné. 

Weissovi píše také například žena, která má po autonehodě pocit, že už si nikoho 

nenajde, protože přišla o nohu. Sexuální funkce u ní není narušená, pouze má levou 

nohu nad kolenem amputovanou. Weiss jí radí, že problém není sexuologický, ale spíš 

psychologický (Weiss, 1998: 125). Podobný problém i podobná rada se objevují hned 

na další stránce: Žena popisuje, že během manželství jí museli amputovat nohu, žije 

sexuálně dál, ale jakmile se manžel dotkne jejího pahýlu, uvědomí si svůj defekt 

a orgasmus pak někdy předstírá, i když to dělat nikdy dříve nemusela. Weiss opět radí, 

že jde o problém psychogenního charakteru a žena „pouze“ ztratila sebevědomí 

a jistotu. Za důležitou zde považuje otevřenou komunikaci o tom, co prožívala po 

nehodě ona i manžel (Weiss, 1998: 126–127). 
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V roce 1998 vnímám v důsledku těchto úryvků posun směrem k reflektování 

psychogenních problémů a k otázce nabourané sebedůvěry. Mýtus krásy je však 

v publikacích i v současnosti, což ostatně ukazují již některé z dříve zmíněných 

Uzlových příspěvků. Mýtus krásy se ze společnosti a společenských tlaků otiskuje do 

těl a představ žen, proto je mýtus krásy možné spatřovat i v ženských fantaziích: 

 

„ Jsem asi o deset let mladší než ve skutečnosti, je mi něco kolem pětadvaceti 

a jsem moc krásná. Mám mnohem větší prsa a jsem štíhlejší.“ Na krásný 

a neodolatelný vzhled navazuje fantazie této ženy, že sexuálně „dostane“ každého 

muže, kterého si večer v tanečním klubu vybere (Fifková, 2005: 36–37). 

 

Zde je čitelné prolnutí rovin, v nichž text vznikl. V textu je zakomponovaný hlas ze 

sociální reality, který se skrze diskurs vepisuje do textu a odtud se opět vypouští zpět 

do sociální reality. V reprodukci stereotypů tak spatřuji nekončící kruh nebo spirálu, po 

níž se stereotypy neustále posouvají a reprodukují. 

Ženská krása zde nikdy nestojí sama o sobě, ale je přímo spojována se vztahy 

a sexualitou, ženám je vsugerováváno, že když budou krásné, můžou být i sexuální 

(Wolf, 2000). Jiná než krásná žena nemůže podle Uzla navázat žádný vztah: 

 

„Muži si vybírají krásné ženy nejen k dlouhodobému soužití, ale také k náhodným 

sexuálním dobrodružstvím. Ženy si však na rozdíl od mužů vybírají krásné a tělesně 

atraktivní muže pouze ke krátkodobým známostem. Při trvalých a dlouhodobých 

vztazích dávají přednost zdraví, sociálnímu statusu a přístupu ke zdrojům. Kdybychom 

to měli zjednodušit, mužům více záleží na kráse a ženám na penězích“ (Uzel, 2012: 47–

48). 

 

V roce 2012 píše Uzel totéž jako Pondělíčková–Mašlová v roce 1986 – popisuje 

dvojí měřítko projevující se při výběru partnerů. Ženy nedbají tolik na vzhled, jsou pro 

ně klíčové i jiné faktory, pro muže je údajně vzhled zásadní při jakékoli formě vztahu. 

Ženám je v diskursu vysvětlováno, proč se mají snažit naplnit ideál krásy. Diskurs 

opět předkládá „důkaz“ (biologický, evoluční) o dokonalé postavě jako součásti 

přirozeného výběru mezi partnery a tím se krása opět přímo propojuje se vztahovostí: 

„Zázračné a podmanivé formování ženské postavy má ovšem také svůj sexuální 

význam. Zatímco u muže se preferuje postava trojúhelníková, u ženy je to naopak tvar 
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přesýpacích hodin – …magické míry: 90-60-90. Prsa jsou pro muže vzpomínkou na 

dětství a s ním spojené kojení, „při pohledu na širokou pánev srdce každého ženského 

lékaře a porodní asistentky zaplesá. To se to bude dobře rodit! Taková správná česká 

mamina se širokým pozadím“, útlý pas signalizuje, že žena není těhotná s někým jiným 

(ibid:55–57). Tlak na ženy je neustále vyvíjen za účelem zaujmout muže – prsa jsou 

pro muže vzpomínkou na dětství, pas je „návnadou“ a širokou pánví potěšíme 

minimálně našeho gynekologa. 

Tento tlak ohledně mýtu krásy je patrný nejen u Uzla v roce 1992 i 2012, ale diktát 

krásy je možné číst i u Weisse v roce 2014: 

Rozhodujícím faktorem pro přitažlivost žen je věk – „ženy jsou nejatraktivnější 

mezi necelými dvaceti a necelými třiceti lety“ (Weiss, 2014: 47).  Dále je důležitý 

poměr boků nebo pevnost prsou (ibid). „Úsilí žen směřuje k tomu, aby se co nejvíce 

přiblížily mladistvému až dětskému vzhledu“, to je u mužů žádané (ibid: 51). 

Ženy se mají snažit dosáhnout ideálu krásy, aby byly atraktivní a tím pádem mohly 

být i sexuální a žádané, ale Weiss dodává, že „V podstatě každá žena nalezne muže, 

který s ní je ochoten souložit. Naopak to však neplatí“ (ibid: 52). Snaha o dosažení 

„krásy“ je tím pádem zbytečná. 

V sexuologickém diskursu se objevují všechny fenomény, o nichž píše Wolf, 

Lišková, Bourdieu ad., ženy jsou nuceny hladovět, pečovat o sebe a po celou dobu 

snažení jsou ženy vyhnány z vlastních těl a jsou nuceny se na sebe dívat očima mužů. 

V diskursu nevnímám posun v čase v přístupu k mýtu krásy, ale spatřuji zde po 

celou dobu rozdílný přístup mezi autory a autorkami. Autoři muži krásu dívek a žen 

deklarují v publikacích mnohem více, než autorky ženy. U Fifkové spatřuji zmínku 

o mýtu krásy pouze při reprodukci sexuálních fantazií a Pondělíčková–Mašlová sice 

mluví o kráse, ale převážně v roce 1986. 

Výroky Pondělíčkové–Mašlové z roku 1986 reprodukuje Uzel v roce 2012 a Weiss 

některé z nich potvrzuje v roce 2014. Mýtus krásy tedy vyhodnocuji jako jedinou 

oblast ze všech analyzovaných, kde se více dopouštějí stereotypů autoři – muži, kteří 

kráse věnují mnohem více pozornosti než autorky – ženy. V tom je možné spatřovat 

snahu mužů zaměstnat ženy a ochránit tak vlastní pozice před příchodem žen. Je zde 

viditelné, že muži mnohem více hodnotí ženský vzhled a svými výroky dívky a ženy 

nutí, aby se svým vzhledem také zaobíraly, tím ženám poté nezbývá prostor pro jiné 

činnosti. 
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3.3.1.4 Shrnutí  

 

Žena je v prvním analyzovaném období charakterizována jako emotivní, podřízená 

a orientovaná na vztahy, což diskurs přenáší i do současnosti. Ženám je v textu navíc 

udílena rada, že by se samy měly chtít aktivně podílet na zachování tohoto 

genderového stereotypu, protože to je diskursem chápáno jako „přirozený“ rozdíl. 

Jako s přirozeným rozdílem pracuje diskurs i se stereotypizací ženy jako 

poskytovatelky sexu. U aktivity a pasivity se od roku 1998 objevuje posun, ne však 

v rámci celého diskursu, ale je patrný alespoň u Weisse s Fifkovou, kteří apelují na 

ženy, aby byly aktivní a nepřijímaly pasivně sex, který v dané podobě nemusí být 

v souladu s jejich touhami a potřebami. 

Aktivnější roli přiznává diskurs ženám u mýtu krásy. O mýtu krásy nejvíce píše po 

celou dobu Uzel, který klade velký důraz na vzhled žen, ale zároveň z jeho publikací 

všechny ženy vycházejí jako nedostatečné, některé stereotypy reprodukuje i Weiss. 

Uzel i Weiss se stereotypů ve spojení s mýtem krásy dopouštějí ve starších publikacích 

i v novějších, v tomhle ohledu není patrný žádný posun. Fifková se k mýtu krásy téměř 

nevyjadřuje a Pondělíčková–Mašlová s krásou pracuje především ve starších 

publikacích. 

Obecně lze konstatovat, že kategorie žena konstruovaná kolem roku 1989 je téměř 

shodná s klasifikací současné ženy. V obou případech jde o univerzální a homogenní 

ženu, která se citově angažuje, orientuje se na vztahy a je pasivní. 

3.3.2 Konstrukce ženské sexuality 

 

Konstrukce ženské sexuality konkrétně dokládám v první řadě na oblastech 

spojených se sexuální výchovou v období dospívání, což jsou témata menstruace 

a deflorace. Dále sleduji, jak diskurs uchopuje masturbaci a jak hovoří o vztahu ženy 

k jejímu pohlavnímu ústrojí. Téma masturbace považuji za přechodové od dospívání do 

dospělosti. Konstrukci sexuality dospělé ženy představuji na tématu orgasmu, 

sexuálním aktu a heteronormativitě. 

3.3.2.1 Sexuální výchova dívek – menstruace a deflorace 

  

Sexuální výchova se zásadním způsobem podílí na utváření pozitivního vztahu 

k vlastnímu „já“, tělu a naší sexualitě. V sexuologickém diskursu jsou v souvislosti 
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s dívkami v oblasti sexuální výchovy zmiňována dvě hlavní témata – menstruace 

a první pohlavní styk neboli deflorace. Obě oblasti se zde objevují spíš s negativní 

konotací: 

 

U chlapců je puberta spojována s výronem semene, který je provázen příjemným 

pocitem a chlapec tak ví, že se má v pubertě na co těšit. U dívek je puberta „spojena 

s nepříjemnými pocity a menstruačním krvácením“ (Pondělíčková–Mašlová, 1986: 30). 

 

Tento popis puberty implikuje u chlapců představu příjemného období, u dívek 

vyvolává negativní očekávání. Stejné implikace vyvolává i další příspěvek: 

 

„U ojedinělých chlapců dochází k prvnímu výronu semene, buď při polucích, nebo 

při onanii… U dívek se dostavuje menstruace. Jejich postoj k ní záleží na předchozí 

informovanosti, přijímají ji však bez problémů“ (Pondělíčková–Mašlová, 1990: 27). 

„Zato maminky zapomínají naučit své dcery, aby si hned od prvních měsíčků vedly 

menstruační kalendář … Stejně tak není příznakem nemoci, pociťuje-li dívka zvlášť při 

první menstruaci silnější bolesti v podbřišku …Dávno před tím, než menstruace 

maminku upozorní, že dcera je už velká, by ji měla naučit nezbytné hygieně pohlavního 

ústrojí … U každé dívky a ženy se tvoří také mazlavá hmota, která se usazuje mezi 

malými a velkými stydkými pysky. Zapáchá a navíc usnadňuje usazování 

choroboplodných zárodků v rodidlech. … Jakmile se dostaví první menstruace … 

budou (dívky) věnovat větší pozornost celkovému mytí … Menstruace není nemoc, 

přesto by se však dívka v těchto dnech měla šetřit … škodí ponocování … dívky by se 

měly tepleji oblékat …“ (Pondělíčková–Mašlová, 1990: 74–75). 

 

Považuji za správné, že jsou mladé dívky o menstruaci informované, ale co mohou 

dedukovat z takového sdělení? Děti si vytvářejí negativní vztah k menstruaci ještě 

dříve, než začne (Renzetti, Curran, 2003) což ukázkově demonstruje příspěvek od 

Pondělíčkové–Mašlové. Ta na jedné straně píše, že dívky přijímají menstruaci bez 

problémů, ale vzápětí vyjmenovává komplikace, které s sebou menstruace nese. 

Negativní konotaci, kterou popis menstruace obsahuje, uvědoměle komentuje Fifková: 

 

„Od dnešních dospělých jsem ale mnohokrát slyšela o děsivých pocitech, které 

zažívala někdejší slečna při pohledu na zakrvácené kalhotky …Pokud v rodině proběhl 
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hovor mezi matkou a dcerou na téma menstruace, často je to ve formě „mezi námi 

děvčaty“ … Období menstruace není období nečistoty, za které by se měla dívka stydět 

…“ (Fifková, 1998: 103). 

 

Fifková v přechodovém období dokládá, jaké povědomí o menstruaci koluje ve 

společnosti. 

Menstruace bývá probírána jen mezi dívkami a ženami, proto se dívky za 

menstruaci poté často stydí, což popisuje například De Beauvoir. Maminka vzhledem 

ke své zkušenosti zřejmě bude dívku o menstruaci informovat lépe než tatínek, ale 

určitě neexistuje důvod, proč by otec takovým rozhovorům nemohl být také přítomný, 

aby dívky viděly, že menstruace není nic tajného, o čem se nemluví. Někde navíc může 

otec určitě dívku informovat i lépe než matka. 

Weiss v jedné publikaci ze současného období (2011) informuje o menstruaci zcela 

odlišným způsobem, než Pondělíčková–Mašlová v prvním období: 

 

„Tělesně se (puberta) u dívek projevuje menarche (první menstruace). Menarche je 

nejvýznamnějším ukazatelem stupně sexuální zralosti u žen. Střední věk menarche je 

v českých zemích 13 let. Věk menarche vysoce významně koreluje s rokem nejvyšší 

růstové rychlosti, respektive s kostním věkem …u chlapců se nástup puberty projevuje 

prvními výrony semene“ (Weiss, 2011: 75). 

 

Weiss v roce 2011 sice už menstruaci nepojímá jako složité období v životě dívky, 

ale ten zase popisuje tento proces zcela chladně a neplyne z něj, podle mého mínění, 

pro dívky žádné poučení, ani příprava. Dívky si hlavně na základě žádné z vybraných 

publikací ani z jednoho období nemohou vytvořit k menstruaci pozitivní vztah. Pouze 

Fifková naznačuje, že to není období, za nějž by se dívky měly stydět. V ostatních 

publikacích se ale menstruace jeví jako obtěžující, zbytečná a problematická. Uzel 

v roce 2009 vychvaluje posun v gynekologické praxi, kde jsou lékaři/lékařky schopni 

oddálit menstruaci nebo ji dokonce zcela zablokovat, aniž to pro ženu znamená 

sebemenší poškození. Popisuje, že menstruace dříve byla brána jako projev zdravého 

těla, ale dnes je spíš jakýmsi civilizačním artefaktem (Uzel, 2009: 22). Ve starších 

publikacích popis menstruace evokuje strach a obavy (především viz Pondělíčková–

Mašlová), v současných publikacích se dívky dozvídají, že už se nemusí bát, protože 
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lékaři/lékařky si s menstruací poradí (viz Uzel). Skrze publikace je k menstruaci 

různými způsoby budován negativní přístup od prvního období po současnost. 

Negativní asociace se v diskursu objevují po celou dobu i ve spojení s popisem 

prvních sexuálních zážitků dívek, jak je patrné například z úryvku z prvního období: 

 

„První pohlavní styk pro ně (dívky) bývá většinou bolestivý a nemají právě důvod 

příliš se těšit na opakování“ (Pondělíčková–Mašlová, 1986: 30). „Už nešetrný první 

styk může ovlivnit její schopnost dosažení orgasmu“ (ibid: 53). 

 

První pohlavní styk dívek je prezentován jako bolestivý zážitek. Současně 

s varováním před negativními aspekty, které první pohlavní styk přináší, jsou dívky 

upozorňovány na důležitost prvního aktu, který může negativně ovlivnit celý jejich 

další sexuální život. S prvním pohlavním stykem dívek je v diskursu spojen mnohem 

větší tlak a očekávání než s prvním pohlavním stykem chlapců, což je patrné i v úryvku 

z přechodového období: 

 

„Obavy z průběhu soulože jsou konkrétní, reálné a pochopitelné. Dívky se bojí, že 

to bude bolet…Nejlepším lékem na obavy je hezký vztah, postup po krůčcích 

a srozumitelná komunikace“ (Fifková, 1998: 104). 

 

Fifková uznává oprávněnost obav dívek a potvrzuje zde tematizací těchto obav tlak, 

který je na dívky vyvíjen. Zároveň ale s dívkami nepracuje jako se subjekty, které se 

nemohou aktivně podílet na přípravě na první pohlavní styk. Podobně uchopuje tuto 

tematiku ve stejném období i Weiss: 

 

„Většina dívek před prvním pohlavním stykem pociťuje strach, a to především 

z bolesti. Je to způsobeno hlavně různými katastrofickými řečmi kamarádek či jiných 

žen, které často líčí průběh tohoto styku jako něco nepříjemného 

a bolestivého…Podstatnější roli zde hrají faktory psychologické. Je prokázáno, že 

dívky, které bolest při prvním styku očekávaly a předem měly obavy, skutečně tuto 

bolest pak ve vyšším procentu i prožívaly“ (Weiss, 1998: 14–15). 

 

Weiss stejně jako Fifková umožňuje dívkám připravit se, ponechává jim jejich 

autonomii, díky níž mohou ženy svobodně psychicky pracovat na přípravě. 
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Ve starších publikacích jsou dívky připravovány pouze na negativní pocity a bolest, 

které je při prvním pohlavním styku čekají. V pozdějších publikacích (z přechodového 

období) už se mluví o vlivu psychiky na prožitek deflorace a autoři/autorky upozorňují 

také na možnou přípravu před samotným pohlavním stykem, během pettingu, kdy 

může dojít k protržení panenské blány prstem a nemusí to být tak bolestivá zkušenost 

(například Fifková, 1998: 104). Fifková také zmiňuje důležitost komunikace obou 

partnerů, která by měla co nejvíce zpříjemnit průběh prvního pohlavního styku. 

Sexuologický diskurs se v přechodovém období posouvá v pohledu na defloraci 

jako na akt, na němž se může dívka významně podílet svou psychikou, komunikací 

a celkovým přístupem, ale zároveň diskurs stále hovoří o první zkušenosti jako 

o něčem bolestivém a traumatickém. Dívky v diskursu navíc bývají stále 

charakterizovány jako ty pasivnější a méně sexuální: 

 

Věk prvního styku je u české populace v letech 1993 i 1998 kolem 17 a 18 let, což 

je shodné u chlapců i dívek.  „Muži v obou výzkumech uvedli, že k prvému pohlavnímu 

styku došlo nejčastěji z iniciativy obou partnerů, ženy uvedly nejčastěji jako iniciátora 

partnera“ (Weiss, Zvěřina, 2001: 38–39). 

 

Výsledky výzkumu prezentované v roce 2001 ukazují ženy jako méně iniciativní 

u prvního pohlavního styku, což je výsledek, který by měl mapovat „reálnou“ situaci 

v České republice. Toto tvrzení je podložené konkrétním výzkumem, jiné je to ale u 

argumentu v současné publikaci z roku 2005: 

 

„Vzestup hormonů není tak rapidní, dívky nezažijí, že by se z ničeho nic sexuálně 

vzrušily, tím méně že by samy prožily orgasmus. O dnu „D“ rozhoduje vlastně dívčino 

blízké okolí. Někdy je to kamarádka, která již má sexuální zkušenosti, a ona ji chce 

dohnat. Jindy její chlapec, který se domáhá důkazu lásky, v lepším případě ji zasvětí do 

sexuálně vzrušivých pocitů při pettingu.“ (Pondělíčková–Mašlová, 2005: 15). 

 

Dívky jsou v současnosti v diskursu vykreslovány jako pasivní bytosti, které 

napodobují kamarádky nebo se nechají přemluvit chlapcem, což je jev popsaný 

Badinter, která říká, že dívky někdy neřeknou explicitně ne, ale neznamená to souhlas. 

Dívky u Pondělíčkové–Mašlové ztrácí kontrolu a vládu nad vlastním tělem a tělesnými 

prožitky. Podle tohoto úryvku dospívající dívka jen přijímá požadavky z okolí, ale 
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neformuluje vlastní tužby, případně je formuluje, ale nerespektuje je, čímž se opět 

stvrzuje odvozování dívky od chlapce. 

K defloraci se v současnosti vyjadřuje také Uzel, který podtrhuje důležitost prvního 

pohlavního styku a tím vyvíjí tlak na dívky a zvyšuje jejich obavy: 

 

„První pohlavní styk představuje v životě ženy jakýsi téměř přirozený předěl, 

okamžik důležitější než maturita …Tato chvíle je vnímána buď radostně, nebo tragicky 

– podle okolností … Při vzájemné ohleduplnosti a šetrném přístupu s vyloučením 

veškerého násilí může být sice okamžik protržení panenské blány trochu nepříjemný, 

v žádném případě však ne bolestivý. Mladí lidé mají někdy opravdu s deflorací 

problém, většinou se jedná o ustrašené a nezkušené jedince, které je v tomto smyslu 

zapotřebí uklidnit“ (Uzel, 2009: 23–24). 

 

Uzel sice píše, že může být okamžik protržení panenské blány trochu nepříjemný, 

v žádném případě však ne bolestivý, ale je nutné si uvědomit, že Uzel je muž, který 

protržení panenské blány na vlastním těle nikdy nezažil. Nemůže tedy vědět, nakolik je 

to nepříjemné. Každá dívka nemusí bolest zažívat, to je pravda a jde o informaci, která 

se v diskursu později (2011) již objevuje: 

 

„Mnoho žen popisuje první styk jako příjemný, i když bez vyvrcholení (35 %), pro 

38 % z nich byl bolestivý a nepříjemný. Pouze 5 % žen má orgasmus hned při první 

souloži“ (Weiss, 2011: 148). 

V tomto úryvku jsou prezentovány výsledky reálného výzkumu, kde se vyjadřují 

k bolesti při prvním styku konkrétní ženy. Nejde o nepodložená tvrzení jako 

v předchozím příspěvku Uzla. Ke generalizujícím závěrům dochází však v publikacích 

častěji než k prezentaci výsledků výzkumů uskutečňovaných na reálných lidech: 

 

„Jistě, většina z nás nakonec zjistí jak „na to“. Mnoho mladých lidí si ale ze svých 

prvních milostných zkušeností odnáší úplně zbytečná traumata, chlapci i dívky. Pro 

dívky může být traumatizující deflorace…“ (Weiss, 2014: 168–169). 

 

Weiss zde píše o traumatech, která obě pohlaví provázejí, u dívek defloraci tímto 

přístupem opět spojuje s negativními asociacemi. Pro svá tvrzení nepřidává žádné 

konkrétní příklady ani čísla, která by mluvila o procentu traumatizovaných dívek, 
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pouze v příspěvku dále dodává, že by nás informovanost o těchto číslech výrazně 

uklidnila. Způsob prezentace deflorace v publikacích implikuje představu, že první 

pohlavní styk je traumatický téměř pro všechny dívky. 

Prvnímu sexuálnímu zážitku chlapců nebývá v publikacích věnován téměř žádný 

prostor, u dívek je na první pohlavní styk kladen mnohem větší důraz, protože dívky 

své panenství „ztrácí“ (Bourdieu, 2000). První pohlavní akt z popisu v publikacích 

působí násilně a rozhodně nemůže být pro dívky spojován s rozkoší. 

Osobně nezpochybňuji bolest spojovanou s deflorací, měla jsem ostatně stejnou 

zkušenost, ale postrádám zde nějaké pozitivní vyznění prvního styku. Obecně považuji 

za nepatřičné nedostatečné pojetí celého tématu dívčího dospívání. Všichni 

sexuologové/sexuoložky se přitom v publikacích vyjadřují k důležitosti dostatečné 

sexuální výchovy. Například Fifková upozorňuje, jak je patřičná výchova v oblasti 

sexu potřebná, aby se nevypěstoval nesprávný přístup k vlastní sexualitě v dospělosti. 

Fifková uvádí několik případů vaginismu
23

, kdy příčiny sahají až do dětství. Například 

píše o ženě, která jako malé děvče nepoučeně přihlížela pohlavnímu aktu psů, kdy 

fenka byla při aktu přidržena (Fifková, 1998: 9).  

Informace o bolestech a traumatech mohou mít na dívky a jejich vztah k sexu 

negativní dopad. V diskursu se objevuje jev, o němž hovoří Wolf – vagíny dívek a žen 

nejsou zdaleka tak svobodné, jak by se mohlo zdát, pouze se nacházejí pod tlakem 

nové rafinovanější ideologie (Wolf, 2014). 

Nepatrný posun u tohoto podtématu spatřuji v přístupu k dívkám ve spojení s jejich 

psychickou připraveností na první pohlavní akt. Téma psychické připravenosti je 

zakomponované poprvé v tzv. přechodovém období, tedy v publikacích kolem roku 

2000. Samotný popis aktu ztráty panenství čtu ale v sexuologickém diskursu jako 

negativní proces v prvním období i v současnosti. Počátky „ženské“ sexuality jsou od 

roku 1986 – 2014 popsány převážně jako nepříjemné a bolestivé.  

3.3.2.2 Masturbace a vztah ženy k její vagíně a klitorisu  

 

V souvislosti s masturbací se v diskursu projevuje dvojí morálka, i když autoři 

a autorky upozorňují, že rodiče touto dvojí morálkou škodí svým dětem, sami některé 

stereotypy reprodukují. 

                                                           
23

 Vaginismus je stav, kdy dochází k reflexnímu stažení svalstva v okolí poševního vchodu, penis se tak 
nemůže dostat do pochvy, (Fifková, 2005: 31). 
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Pondělíčková–Mašlová například tvrdí, že děti od raného věku objevují svou 

sexualitu, ale hned vzápětí píše, že chlapci v období 1 – 2 let rádi sahají na svůj penis 

(Mašlová–Pondělíčková, 1990: 26). Chlapci objevují své pohlaví, kdežto dívky zřejmě 

nikoli, podobná sdělení můžeme číst i v dalších úryvcích: 

V době dospívání „…je totiž přítomná sexuální vzrušivost (zřetelněji u chlapců)…“ 

(Pondělíčková–Mašlová, 1990: 33). 

U dívek je vzrušivost podle tohoto úryvku nižší, což je argument diskursu hájící 

ženy jako pasivní a muže jako aktivní. Ženská sexualita je v diskursu potlačována: 

„Sexuální vzrušení je proces, který začíná sexuálním drážděním,…, je 

charakterizován příjemným až slastným pocitem jakéhosi napětí a může (ale u žen také 

nemusí) kulminovat pocitem vyvrcholení neboli orgasmem a tím odeznít“ 

(Pondělíčková–Mašlová, 1990: 33–34). 

Masturbace jako sexuální dráždění navazující na sexuální vzrušivost je podle těchto 

úryvků záležitost chlapecká. Tento přístup je běžný v patriarchální a falocentricky 

orientované společnosti, kde mužský úd je viditelný a vše ostatní, co je schované, je od 

něj odvozené jako negativní (Bourdieu, 2000). Dívky na rozdíl od chlapců často 

nevědí, jak se stimulovat a hlavně tuto stimulaci častěji považují za něco nevhodného, 

což je stereotyp, který je dívkám vsugerováván. 

Masturbace sama o sobě není škodlivá, na čemž se shodují všichni sexuologové 

a sexuoložky (například Weiss, 1998: 29), negativní dopad ale mají pocity studu a viny 

s masturbací spojené (ibid: 29). U chlapců bývá masturbace brána ještě jako 

omluvitelná, pocit nepatřičnosti masturbace u žen bývá dodnes více zažitý (Fifková, 

2005: 11). Pohled na masturbaci se sice od roku 1986 proměňuje, ale i v roce 2005 

Fifková píše, že jde o stále přítomný fenomén, což je stvrzení existujících 

neviditelných mechanismů, které slouží k uplatnění dvojí morálky (Bourdieu, 2000; 

Lipovetsky, 2007; Jarkovská, 2004). 

Tento negativní přístup k masturbaci může vést k různým poruchám a dvojí 

morálka spojená s masturbací může utvářet negativní vztah k vlastním genitáliím, jak 

dobře reflektuje Fifková už v přechodovém období v roce 1998: 

Tento přístup poté vede k tomu, že zatímco si chlapci hrají s penisem, tak se tomu 

rodiče smějí a komentují to, ale když si na pohlaví sahají dívky, jsou napomínány 

a okřikovány, dívky pak jsou schopny se tvářit, že jejich genitál vůbec neexistuje 
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(Fifková, 1998: 20–21). Tímto způsobem se buduje negativní vztah k vlastnímu 

pohlaví a sexualitě dívek. Dívky se pak proto často na své pohlaví ani nepodívají ani na 

něj nesáhnou, což potvrzuje i doktorka Toppová (Wolf, 2014).  

Fifková v současnosti píše, že do dneška dostává dopisy, kde se dívky svěřují, že 

„TO“ dělají a mají špatný pocit (Fifková, 2005: 11), dále ale dodává, že chlapci 

masturbují skoro všichni, dívky jen některé, což způsobuje pohlavní hormon 

testosteron, který vede chlapce k většímu sexuálnímu puzení (ibid: 11). Na jedné straně 

Fifková hájí masturbaci žen, ale vzápětí popírá, že je masturbace pro ženy stejně 

přirozená jako pro muže. 

Od roku 1990 vnímám posun v diskursu do té míry, že dochází k reflexi některých 

stereotypních vzorců a zažitých předsudků spojených s masturbací. Výzkumy 

z průběhu let naznačují, že se masturbace stala běžnější a stále lépe přijímanou: 

V roce 1998 uvedlo 84 % mužů a 58 % žen, že někdy masturbovalo (Weiss, 

Zvěřina, 2001: 45). Chlapci začínají s masturbací mezi 13. až 14. rokem, dívky až mezi 

16. a 17., chlapci běžně masturbují brzy, u dívek až 28 % začíná po 18. roce (ibid: 46), 

naprostá většina respondentů ji (masturbaci) považuje za přirozenou (ibid: 107). 

I v tomto úryvku v roce 2001 ale výsledky výzkumu ukazují, že chlapci masturbují 

více, což svědčí buď o nedostatečné informovanosti dívek o masturbaci, nebo o větším 

studu dívek, který může být zapříčiněn stále uplatňovanou dvojí morálkou a neustále 

reprodukovanou argumentací o „přirozenosti“ vyšší pudovosti chlapců. 

V současnosti se již o masturbaci píše jako o běžné u obou pohlaví: 

 

„Malé dítě už během prvního roku života věnuje hodně času a úsilí zkoumání svého 

vlastního těla a zanedlouho objeví, že dotyky v oblasti pohlavních orgánů mu přináší 

více potěšení…. Chlapci pak stráví poměrně dosti času třením svého penisu a také 

děvčata si kolébavými pohyby dráždí zevní pohlavní orgány třením. Některé děti dokáží 

tak masturbovat až k dosažení orgasmu, mnohé z nich pak cítí dokonce jakousi hrdost 

nad objevením tohoto nového triku. Mnozí rodiče se pak cítí tímto chováním svých 

ratolestí přinejmenším znepokojeni. Pokud by dítě bylo za podobné chování trestáno, 

mohlo by mu to způsobit v budoucnu sexuální problémy“ (Uzel, 2006: 23). 

Uzel zmiňuje možné znepokojení rodičů, u něhož ale okamžitě dodává, že takový 

přístup je problematický. V uvedeném příspěvku pracuje s masturbujícími chlapci 

i dívkami, čímž nepotlačuje dívčí masturbaci a sexualitu. Současně je ale v diskursu 
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stále zakomponován nižší výskyt masturbace dívek, což naznačují například výsledky 

výzkumu uveřejněné v roce 2011: 

 

„Zatímco 90 % mužů připouští, že někdy v životě onanovalo (…v roce 2003 šlo 

o 89 %), u žen je to pouze 65 % (v roce 2003 to bylo 61 %, …). Muži začínají 

masturbovat dříve … V současné době masturbuje 52 % mužů a 33 % žen, přičemž 

muži onanují s vyšší frekvencí než ženy“ (Weiss, 2011: 147–148). 

 

V roce 2011 jsou ženy uváděny jako méně masturbující oproti mužům, což je jev, 

který se objevoval i ve výsledcích vztahujících se k rokům 1993 a 1998. V průběhu let 

je ve výsledcích výzkumů patrný nárůst masturbace žen, což ukazuje, jak se proměňuje 

celkový přístup k masturbaci a jak se formuje celková společenská morálka v důsledku 

větší otevřenosti vůči některým tématům (Warner, 1999). Ženy podle těchto výsledků 

ale stále masturbují méně než muži, což je v publikacích zdůvodňováno vyšší hladinou 

testosteronu u mužů, čímž je stále reprodukovaný stejný stereotyp. 

Za klíčové u pozitivního sexuálního prožívání žen považuji nejen vzrůst 

masturbace, ale celkový vztah k vlastnímu pohlaví. Ženy by měly mít pozitivní vztah 

ke svým pohlavním orgánům, píše Pondělíčková–Mašlová v roce 1986 (1986: 120). 

 

Již v prvním období se objevuje myšlenka pozitivního přístupu k vlastnímu 

genitálu, která je však v rozporu s některými stále reprodukovanými stereotypy 

o masturbaci dívek. Považuji navíc za problematické, že v publikacích nebývají 

explicitně vyobrazeny ženské pohlavní orgány, jak to činí například Blackledge, která 

nejen prezentuje vyfocenou vagínu (Blackledge, 2005), ale navíc zde předkládá více 

fotografií, aby byla zřejmá různorodost ženského pohlavního ústrojí, což považuji za 

podstatné, aby se dívky necítily nenormální, nestyděly se za své pohlaví a nechtěly 

podstupovat různé plastické operace jako je labioplastika. 

V příručkách věnujících se sexuální výchově je nakreslen genitál dívky pouze 

jednou. Nakreslený obrázek (viz dále) má úplně jinou vypovídající hodnotu o ženském 

pohlaví a klitorisu než fotografické ukázky Blackledge (taktéž viz dále). 
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Obrázek 1 - Pondělíčková–Mašlová, 1990: 17 

 

 

Pozitivní vztah k vlastnímu genitálu je důležité vybudovat si už v dětství, což bývá 

znesnadněno rodinou a přístupem v ní k této oblasti. Rodiče nenazývají věci pravými 

jmény a místo genitálu, pohlaví, vagíny apod. řeknou „a nezapomeň se umýt tam 

vpředu“, čímž mezi řečí naznačují, že tam je něco tajného a zakázaného, o čem se 

nemluví (Fifková, 1998: 20).  Fifková v přechodovém období upozorňuje, že pro dívky 

je pak těžké spojit si své vlastní pohlaví s pocity slasti: 

 „Pro mnohé ženy bývá zpočátku šokující, když jim doporučuji, aby pro začátek 

zahájily trénink jenom tím, že si vezmou zrcátko a prohlédnou si, jak jejich vchod do 

pochvy vypadá. Nikdy v životě se na sebe v těchto místech nedívaly. Nikdy se v těchto 

místech nedotýkaly. Pokud přemýšlíme o vzniku problému i z tohoto hlediska, je 

logické, že pro ně bylo těžké tuto „tabu“ oblast, tuto „zemi nikoho“ dát bez obav 

k dispozici druhému a čekat, co s ní udělá“ (Fifková, 1998: 13). 

Na úryvku Fifkové je patrné, že ženské pohlaví je považované za tajné, skryté, 

temné, oproti mužskému pohlaví, které je viditelné (Bourdieu, 2000). Internalizace 

sexuálního přístupu, který bude v souladu s chlapeckým, vede k tomu, že dívky 

nepoznávají vlastní těla a neformulují vlastní touhy (Wolf, 2000), což se projevuje 

nejen v roce 1998, ale i v současnosti: 

Pokud žena nikdy neprožila orgasmus, je potřeba ji poučit o onanii, o čemž psala už 

v roce 1949 Angličanka Helen Wrightová v jednom gynekologickém časopise 

a vzbudila tím vlnu vzbouření a zděšení. Publikovala příspěvek o jedné pacientce, které 

v zrcátku ukázala klitoris a jeho citlivost. „Dnes již postoupila doba dále. Není třeba 

Obrázek 2 - Blackledge, 2005: 

strany uprostřed knihy, bez 

číslování 
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používat zrcadla a ani většinou při gynekologickém vyšetření dotykem ukazovat klitoris 

(i když ani dnes se bez toho někdy neobejdeme). Dnes je především třeba upozornit na 

možnost vlastního dráždění na zevním pohlavním ústrojí a odbourat u ženy pocit 

úzkosti a chybný předpoklad, že jde o nepatřičné – případně nenormální –  jednání“ 

(Pondělíčková–Mašlová, 2005: 31). 

Podle výzkumů Weisse z roku 2011 nebo z posledního úryvku v této podkapitole 

z roku 2005 je však zřejmé, že ve společnosti jsou některé stereotypy stále zakotvené. 

Pondělíčková–Mašlová v posledním úryvku ze současnosti uvádí, že se do dneška ve 

své spraxi neobejde bez toho ukázat některým ženám, kde se jejich klitoris nachází. 

Sexuologové/sexuoložky se snaží na jedné straně proměnit přístup žen k vlastnímu 

pohlaví a častěji mluví o nezbytnosti podívat se na své pohlaví a vytvořit si k němu 

pozitivní vztah. Na druhé straně se sami autoři/autorky dopouštějí neustále 

stereotepyziace, když se odkazují na přirozenou vyšší mužskou touhu. 

Posun v přístupu k masturbaci a ženskému pohlaví osobně spatřuji více v textu 

(a i to je sporné), než v obrazovém materiálu, což na mě působí rozporuplně. Na jedné 

straně se v publikacích hovoří o přirozenosti spatření pohlaví, ale očividně pouze 

vlastního někde v soukromí, protože jde stále o tajnou záležitost. Obrazový materiál 

může někdy ale sdělit více než celý zbývající text, ve kterém si ostatně (jak bylo 

naznačeno na předchozích stranách) autoři/autorky často protiřečí, a proto také není 

snadné zde udělat jednoznačný závěr o posunu diskursu v této oblasti. 

3.3.2.3 Sexuální prožitky žen – orgasmus 

 

V souvislosti s ženským orgasmem se objevuje v textech několik témat: A) Ženský 

orgasmus je charakterizován jako jedinečnost a zároveň zbytečnost; B) v publikacích 

se píše o anorgasmii; C) o předstírání orgasmu a D) ženám jsou udíleny rady, jak 

orgasmu dosáhnout. Tato čtyři témata zde postupně představuji a u každého z nich 

strukturuji zvlášť literaturu chronologicky. 

A) Orgasmus jako jedinečnost a zbytečnost: 

V sexuologických publikacích se objevují výroky o jedinečné orgastické schopnosti 

žen v porovnání se samicemi ostatních živočišných druhů: 

 

„Největší odlišnost panuje v oblasti ženského orgasmu. Intenzivní vyvrcholení je 

u primátů naprosto výjimečným zjevem. Někteří zoologové sice popisují jakési náznaky 
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orgasmu u zvířecích samic, jeho intenzita je však na rozdíl od lidí opravdu jenom 

velice slabým odvarem“ (Uzel, 2012: 22). 

 

Uzel neuvádí žádné zdroje, z nichž vychází. Jeho výrok tak může být relevantní, ale 

zároveň také nemusí a může jít o pouhou demagogii. Stejné je to u Weisse:  

 

„…lidská samička je asi jediná, která prožívá orgasmus. I když někteří badatelé 

tvrdí, že orgasmus mají i samice trpasličích šimpanzů bonobo. Možná i proto, že je 

ženský orgasmus tak exkluzivní a zranitelný“ (Weiss, 2014: 19). 

 

Informace o jedinečnosti orgasmu u žen jsou nejen nepodložené ale i nepravdivé, 

jak ilustruje Wolf na příkladu s krysami a na zjištění, že všechny samice savců mají 

klitoris a mohou tedy i prožívat orgasmus (2014: 53). Sexuologové/sexuoložky však 

stále argumentují s jedinečností „lidských samic“ (Weiss tak činí ve stejném roce, kdy 

Wolf vydává svou publikaci Vagina: Nová perspektiva). 

Vedle této informace nebo možná právě v důsledku ní byl a je ženský orgasmus 

často degradován na jakousi složku navíc a je považován za zbytečný: 

 

„…orgasmus však pro početí nezbytný není“ (Pondělíčková–Mašlová,1986: 45) 

nebo „Na rozdíl od muže žena totiž svůj orgasmus vůbec nepotřebuje k otěhotnění“ 

(Uzel, 1992: 60). 

 

Uzel i Pondělíčková–Mašlová tematizují orgasmus pouze ve spojení s reprodukcí. 

Propojení ženské sexuality primárně s reprodukcí pokračuje od prvního období až do 

současnosti, kde Uzel velice rozsáhle poukazuje na zbytečnost ženského orgasmu: 

  

„Ženský orgasmus se od mužského liší hlavně tím, že je z rozmnožovacího hlediska 

zbytečným luxusem. Žena totiž může otěhotnět i bez orgasmu. A často se to také stává. 

Těhotenství může nastat i v narkóze nebo v hlubokém bezvědomí“ (Uzel, 2012: 91). 

 

Uzel zde píše o ženách jako o objektech, které v tomto příkladu naprosto postrádají 

vlastní agentnost a subjektivitu. U poukázání na možnost otěhotnění i v narkóze se dá 

předpokládat, že Uzel uvažuje o umělém oplodnění, ale sex se ženou v bezvědomí 
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implikuje znásilnění, protože žena v takovém okamžiku nemá možnost dát k aktu 

souhlas. Orgasmus je dále Uzlem reprodukován jako naprostá zbytečnost a nesmysl: 

 

„Ještě před sto lety po ženském orgasmu neštěkl ani pes. Tenkrát se každá slušně 

vychovaná žena za jakékoliv sexuální vzrušení styděla. Zato už v roce 1977 profesor 

Raboch napsal, že „dobrá orgastická schopnost ženy pozitivně ovlivňuje manželské 

štěstí“. …Tato (dnešní) až orgastická mánie k nám přichází z USA stejně jako 

sprejerství, marihuana a holení genitálu“ (Uzel, 2012: 96). 

 

Svým postojem Uzel implicitně deklaruje, že naše správné a slušně vychované 

české ženy by samy od sebe po orgasmu netoužily. Aktivita žen v boji za vlastní rozkoš 

a přiznání její důležitosti je Uzlem vnímána stejně jako nelegální aktivity, jakými je 

sprejerství a marihuana. Navíc zde vymezuje, že co je dobré a správné, to je naše – 

„české“ a cokoli škodlivého a nevhodného k nám přichází z USA. Je zde patrná 

paralela importu ze Západu, stejně jako u feminismu (Havelková, Oates–Indruchová, 

2015). Jiný přístup k přiznání ženské rozkoše se projevuje v diskursu u Weisse:  

 

„Naše babičky byly vedeny k tomu, že to prostě musí vydržet. Když však mladé 

dívky dostávaly tuto informaci o sexu, nebylo pravděpodobné, že by se na milování 

těšily, že by byly samy šťastny a tím potenciálně učinily šťastnými své partnery. Dnes 

už jsme dále, sex není určen pro výhradní potěšení mužů, ženy mají stejné právo si ho 

užít, a když chtějí tak také neužít“ (Weiss, 2014: 60). 

 

Zatímco Uzlovy příspěvky naznačují, že jakákoli aktivita ženy v sexu není vůbec 

potřeba, tak Weiss na druhé straně v roce 2014 říká, že už jsme dále a ženy nemusí sex 

jenom přetrpět. Weiss ženám přiznává agentnost a vlastní autonomii, v úryvku 

přemýšlí o pocitech žen a nepojímá je pouze jako objekty pro mužské uspokojení. 

Sexuologický diskurs o orgastické schopnosti žen informuje od roku 1986 až po 

současnost opravdu hodně, ale běžně se zde v souvislosti s orgasmem píše o jeho 

zbytečnosti a také o anorgasmii. 

B) Anorgasmie: 

Anorgasmie je popisována jako běžná součást ženských životů a nikdo ze 

sexuologického diskursu ji nechápe jen jako pouhý mýtus či společenský tlak. 
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Pondělíčková–Mašlová sice trefně upozorňuje už v roce 1990 na společenské vlivy, 

které konstruují anorgasmii, přesto dále až do roku 2005 reprodukuje stejné stereotypy: 

 

„Jak je vzrušivost ovlivnitelná výchovně, a tedy i společensky, vidíme i z toho, jak 

se během posledních desetiletí mění u žen. Ještě před první světovou válkou …se 

soudilo, že třetina žen je anorgastická. V současné době se sexuální vzrušivost u dívek 

probouzí daleko dříve než u jejich babiček a anorgastických žen dnes není ani deset 

procent“ (Pondělíčková–Mašlová, 1990: 34). 

 

 Stejná čísla uvádějí v roce 1998 i Fifková (1998: 8) a v roce 2001 Weiss (2001: 

61). Weiss píše o 8 % a Fifková hovoří o 5 – 10 % anorgastických žen, čísla se nemění 

až do roku 2014 (Weiss, 2014: 21). Pokud ale vezmeme v potaz, co píše Pondělíčková–

Mašlová v roce 1990, uvážíme, jak se proměňuje přístup k sexu v průběhu let díky 

ustupování mužské nadvlády (Bourdieu, 2000; Lipovetsky, 2007), zreflektujeme 

konstrukci společenského studu (Warner, 1999) a zvnitřňování vnějších tlaků 

(Bourdieu, 2000; Foucault, 1999), musí podle mě existovat šance, že ve skutečnosti 

žádná žena není anorgastická. Považuji za reálné, že jsou pouze ženy uvězněné ve 

stereotypech nebo jsou ve společnosti ženy s negativními sexuálními zkušenostmi. 

Případně se u takových žen může objevovat poškození pánevního nervu, o němž píše 

Wolf (2014), což ale nemusí být nenapravitelný problém. Pro ženu je ale někdy 

problematické vlastní orgasmus objevit, když u ní není často vůbec očekáván. 

 

„Orgasmus je vyvrcholení,… kterého se nedosáhne vždy. Předpokládá se, že každý 

člověk je potenciálně schopný dosáhnout orgasmu, ale především některým ženám se to 

někdy nedaří“ (Pondělíčková–Mašlová, 2005: 16). 

 

Každý člověk má tedy potenciál orgasmu dosáhnout, ale ženám se to někdy nedaří. 

Kolik let uplynulo od boje za nezaměňování slov člověk = muž a očividně se tento 

zažitý stereotyp stále někde objevuje.
24

  

Za anorgasmií nebo ne nutně za anorgasmií, ale i za nedosahováním orgasmu při 

každém sexu lze podle Pondělíčkové–Mašlové někdy lépe a někdy hůře odhalit 

příčinu: 

                                                           
24

 Pondělíčková–Mašlová se této záměny dopustila ještě jednou: „Zjišťovali jsme, v kterém období mají 
lidé nejvíce problémů v sexuální oblasti. Výzkum byl realizován na dvou tisících mužích“ (1986: 126). 
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„Ne každý orgasmus ale k uspokojení vede. Zjistit důvod neuspokojení je většinou 

značně obtížné. Jen výjimečně je důvod zřejmý. Například, je-li partner ženě 

nepříjemný, protivný či až odpudivý a ona mu z nějakého důvodu musí být po vůli 

(udržet živitele rodiny)“ (Pondělíčková–Mašlová, 2005: 22). 

 

Zde je patrná důležitost přikládaná vztahu ženy s mužem (Giddens, 2012; Gilligan, 

2001). Žena by radši měla kompletně zapřít sama sebe, aby si udržela partnera, 

a autorka knihy to zde popisuje jako běžné a pochopitelné, “jen“ žena musí zvládnout, 

že nebude dosahovat orgasmu, ale nejdůležitější je, že si udrží živitele rodiny. 

 Domněnka o vlastní anorgasmii může leckteré ženě zablokovat sexuální vývoj 

dříve, než stihne cokoli objevit. Anorgasmie sice bývá popisována jako normální jev, 

přesto jsou ženy ve spojitosti s anorgasmií mezi řádky upozorňovány na svou vadnost. 

Kromě těchto implicitně zakomponovaných sdělení je „nenormalita“ sdělována 

i explicitně už z pouhého řazení anorgasmie mezi sexuální dysfunkce. Pokud o sobě 

ženy v souvislosti s nedostavujícím se orgasmem uvažují jako o defektních, není 

překvapivé, že se uchylují k předstírání orgasmu.
25

 

 C) Předstírání orgasmu: 

K předstírání orgasmu se vyjadřuje v prvním období (v roce 1992) Uzel: 

 

„Nejméně 15 % žen postrádá orgastickou schopnost…Zejména na počátku 

sexuálního života jsou pohlavní styky bez orgasmu spíš pravidlem než výjimkou. 

Chudák děvče se pak někdy snaží simulovat orgastický prožitek jenom proto, aby 

svému partnerovi poskytlo radost a satisfakci“ (Uzel, 1992: 60).   

 

Uzel sice píše chudák děvče, ale dále nepokračuje, nezamýšlí se nad důsledky 

takového přístupu ani ženy neinformuje o krátkozrakosti takového jednání. 

V přechodovém období (o šest let později) se již objevuje citlivější přístup: 

   

„Mnohé ženy pak při milování raději orgasmus předstírají, buď proto, aby si jejich 

partner nemyslel, že nejsou sexuálně v pořádku, nebo aby to už „měly za sebou“. 

                                                           
25

 Jediný Weiss krom předstírání orgasmu žen píše i o předstírání mužů, jeho kniha je také ze všech 

analyzovaných publikací nejaktuálnější (2014: 61–62). 
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Některé pak orgasmus hrají i proto, aby svého partnera neznejistily, aby ho utvrdily 

v jeho mužské výkonnosti“ (Weiss, 1998: 60). 

 

O tomto přístupu píše i MacKinnon nebo Jagose, které upozorňují, že předstíráním 

orgasmu ženy jen stvrzují mužskou nadvládu. Weiss v úryvku dodává, že předstíráním 

orgasmu ženy samy sebe tak připravují o jednu z nejhezčích součástí života (Weiss, 

1998: 60) a vysvětluje, k čemu tento přístup může z dlouhodobého hlediska vést: 

 

„Chronické sexuální neuspokojení může vést u žen až k vytvoření odporu vůči sexu, 

k tělesné averzi vůči dotekům partnera apod.“ (Weiss, 1998: 61).   

 

Weiss reflektuje problém, o němž o šestnáct let později píše Wolf – ženy mají 

takový sexuální potenciál, a přesto často mají k sexu odpor. Ke stejnému závěru ale 

jinak řečenému dochází v roce 1998 i Fifková: 

 

„Předstírání orgasmu je pochopitelné, ale většinou se moc nevyplácí. Potkala jsem 

ženy, které orgasmus předstíraly z různých důvodů – chtěly udělat partnerovi radost, 

zdálo se jim, že by to tak mělo být, bály se říct, že ho neprožívají, aby je partner 

neopustil, chtěly mít sex rychle za sebou, neuměly si říci, co potřebují, nechtěly muže 

znejišťovat. … Pokud žena orgasmus nikdy do té chvíle neprožila, zavírá si tím dveře 

k možnosti změny, protože partner si bude logicky myslet, že je všechno v pořádku“ 

(Fifková, 1998: 24). 

 

 Weiss a Fifková jsou v přechodovém období k předstírání žen skeptičtější 

a citlivější než Uzel v prvním období. Uchovávají autonomii, zároveň ale stále pracují 

s anorgasmií jako s přítomným jevem, který jako zástupci sexuologického diskursu 

přijímají a dále reprodukují, což je patrné například z reakcí Weisse na korespondenci 

od různých žen. Ženy se běžně v dopisech svěřují s předstíráním orgasmu: 

 

„Měla jsem zatím několik partnerů (asi šest), …vyvrcholení jsem vždy zahrála tak, 

že žádný nic nepoznal (Weiss, 1998: 29); Další žena nechce jít k lékaři kvůli 

nedosahování orgasmu, protože manžel o ničem neví a mrzelo by ho to (ibid: 53). 
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Ženy píšou o předstírání orgasmu a Weiss podává tuhle informaci dále 

a nepozastavuje se nad tím. Respektive ženám radí, aby si s muži promluvily, ale 

zároveň dělá závěry o anorgasmii u žen, které ani nebyly na lékařské prohlídce: 

 

„Podle popisu jde ve vašem případě s největší pravděpodobností o tzv. primární 

anorgasmii.…Skutečně anorgastických žen je přitom v populaci podle výzkumů asi šest 

až osm procent. Podstatně více je však těch, které potenciálně orgastické jsou, ale 

nedosahují vyvrcholení například kvůli nevhodné technice milování…“ (Weiss, 1998: 

53). 

 

Weiss sice později v odpovědi píše, že se nemusí u dotyčné ženy jednat 

o anorgasmii, ale jeho první reakce na dopis je: Jste anorgastická!, což je velice 

zjednodušený závěr. Weiss i Fifková projevují v přechodovém období u předstírání 

orgasmu citlivý přístup. Jiné je to u Uzla v příspěvku ze současnosti:  

 

„O předstírání orgasmu už toho bylo řečeno a napsáno víc než dost. Myslím si, že 

patří do kategorie toho, čemu se odborně říká pia fraus – svatá lež. Nikomu neublíží, 

ale nanejvýš prospěje, hlavně když se to dělá z lásky a z touhy tomu druhému vyhovět“ 

(Uzel, 1992: 95). 

 

 Uzel vůbec nereflektuje dopad takového předstírání na ženskou psychiku. Vedle 

ubližování samotným ženám, které orgasmus předstírají, lež určitě není vhodná ani ve 

vztahu k druhému. Ženy ve svých dopisech v roce 1998 odkrývají internalizaci 

androcentrických struktur, jsou zde naprosto odvozené od muže a jeho uspokojení. 

Jasně nám zde na první pohled vyplývá mužský standard, mužská norma, od níž je 

odvozené to ostatní a ženy se vše snaží činit s úsměvem a nestěžovat si, aby nenarušily 

radost a uspokojení muže (Bourdieu, 2000). Stejné je to i v Uzlově příspěvku, ten 

prosazuje vyhovění druhému, čímž je myšleno vyhovění muži. 

D) Udílené rady, jak orgasmu dosáhnout: 

Orgasmus se u ženy nemusí dostavovat ne proto, že je anorgastická, ale protože 

potřebuje jiné formy dráždění, jiné fantazie apod. Různorodost v diskursu je 

zmiňována od roku 1986, nejdříve se objevují pouhé náznaky diverzity, ale 

v konkrétních příkladech je zde předkládána stereotypní představa žen jako měkkých, 

něžných a citlivých (Cviková, 2005). 
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Například Pondělíčková–Mašlová přináší výsledky ankety, kde bylo údajně u 

desítek žen zjišťováno, co ženy potřebují, aby dosáhly orgasmu. V knize je celkem 

deset odpovědí, které říkají jinými slovy to samé: ženy potřebují něžnosti, před a po 

souloži; pohodu po celém dni; dlouhou předehru; mají potřebu cítit lásku a důvěru; 

nesmíme se pohádat,… (Pondělíčková–Mašlová, 1990: 39).  

 Touto formou je ženám vštěpováno, co se jim má líbit. Škála odpovědí mohla být 

na počátku mnohem širší, ale prošla určitou selekcí autorky, která mohla vybrat pouze 

ty odpovědi, co zapadají do normy. Případně i samy ženy, co poskytly odpovědi, 

mohly odpovědět buď pravdivě, nebo tak, aby nebyly „divné“ v rámci diskursu. Vše je 

konstruováno neustálými interakcemi (Berger, Luckmann, 1966). 

Chybné je, když se sexuologové/sexuoložky snaží o vzorce sexuálního chování 

a o jasně popsaný postup nutný k tomu, aby ženy dosáhly vrcholu, jak to činí v roce 

1986 Pondělíčková–Mašlová: 

 

„K dosažení orgasmu ženy potřebují průměrně osm minut trvání soulože“ 

(Pondělíčková–Mašlová, 1986: 40) nebo „…u mladých žen k němu (zvlhčení pochvy) 

dochází za pět až třicet sekund, u starších žen se potřebná doba prodlužuje na jednu až 

pět minut“ (ibid: 131). 

  

Fifková předkládá v roce 1998 jiná doporučení: Žena, není jedna univerzální žena 

a neplatí na nás návod, je krátkozraké dělení žen na ty, co dosahují orgasmu vaginálně 

a ty co dospívají k orgasmu klitoridálně (Fifková, 1998: 22). „Žena má právo si svou 

potřebu prosadit, na druhou stranu by měla přijmout odpovědnost za dosažení 

orgasmu. …Žena by měla při svém uspokojování být muži rovnocenným partnerem. … 

Mám na mysli spíše to, že při nesnázích by měla přiložit ruku k dílu“ (ibid: 22–23). 

Sice by žena měla být podle Fifkové rovnocenným partnerem, což asociuje jakési 

dostání mužským standardům, ale opomineme–li tuto jazykovou stereotypizaci, 

dostávají ženy u Fifkové rozhodně více prostoru než u Pondělíčkové–Mašlové, která 

projevuje normativní sklony a snahu o univerzalizaci i v roce 2005: 

  

„Ve své praxi jsem se setkala pouze s jednou ženou, která toužila uskutečňovat 

anální koitus…Jednalo se o ženu s výraznými masochistickými rysy“ (Pondělíčková–

Mašlová, 2005: 49). 
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„Při onanii se orgasmu (ženy) dosáhne rychleji. Toho je třeba využívat u žen, které 

k vybavení orgasmu při souloži potřebují dlouhou dobu. V těchto případech je nutné, 

aby úvodní dráždění realizovala sama žena. Správný muž to ví a nejenže tímto 

jednáním není dotčen, naopak ženu k tomu sám vybízí a povzbuzuje ji“ (ibid: 17). 

 

 Samotná rada týkající se onanie by nebyla problematická, kdyby nebyla tak 

direktivní. Co se týče análního styku, může se jistě líbit většímu procentu žen. Fifková 

ve stejném roce sumarizuje variabilitu praktik od žen, které se dělí o své fantazie a 

zdůrazňuje podstatu a nezbytnost těchto fantazií: 

 

Ženské erotické představy jsou důležité a je mylné se domnívat, že ženy si nemusí 

nic představovat, a že i když nedosahují orgasmu, budou po mužích prahnout celý 

život. Mnoho žen psychické vzrušení podceňuje a při sexu myslí na nákup apod. 

(Fifková, 2005: 7). Představy lze využít při autoerotice ale i při společném milování, 

pokud klesá touha (Fifková, 2005: 8). 

 

Od roku 1990 je vidět posun v uznání různorodosti ženské sexuality. Za zásadní 

v tomhle ohledu považuji publikaci Fifkové zaměřující se na erotické fantazie žen. 

Fifková zde mluví o ženách jako různých a zdůrazňuje, že každá žena potřebuje jiný 

přístup, o čemž svědčí diverzita popsaných představ žen (Fifková, 2005: 35–85). Na 

padesáti stranách je shromážděno celkem sedmdesát šest výpovědí, které mapují 

fantazie žen. Fantazie nemusí vůbec souviset s tím, co by si ženy skutečně přály 

prožívat, nicméně i tak považuji za zajímavé, že většina zde popsaných fantazií je 

„pornografického“ charakteru.
26

  Wolf už v roce 2000 vyslovila tezi, že v důsledku 

konzumace násilných obrazů se množí u žen i násilné sexuální fantazie (Wolf, 2000). 

V sexuologickém diskursu se v oblasti dosahování orgasmu a prožívání sexu 

objevuje uznání širší škály praktik a fantazií, ale v textech je stále zakomponována 

větší citovost a něžnost žen. 

V souvislosti s ženským orgasmem jsou v publikacích vyzdvihovány hlavně 

dysfunkce
27

, a to od roku 1986 až do roku 2014, což je sice užitečné pro ženy, které se 

                                                           
26

 Například: „…jsem přivlečena do harému k šejkovi. Večer si vybírá svou vyvolenou na noc. Stojím 

s ostatními polonahá v řadě. Ukáže na mě prstem a odvlečou mě k němu do ložnice. Tam mě pomalu 

znásilní (Fifková, 2005: 51). 
27

 Vedle anorgasmie se v publikacích hodně píše také o vaginismu, dyspareunii apod.  
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osobně s nějakou dysfunkcí setkají, ale na druhé straně se tím sex dává do souvislostí 

s problémy a riziky. 

Po celou dobu je diskursem přijímána teze zbytečnosti ženského orgasmu ve 

spojení s reprodukcí. Příručky se ale otázkou ženského uspokojení zabývají 

a sexuologové/sexuoložky se snaží ženám k dosažení orgasmu pomoci. Někteří/některé 

tak činí návodně (Pondělíčková–Mašlová), někdo dává ženám a ženským fantaziím 

více prostoru (Fifková). Diskursivní text ale nikdy nefunguje sám o sobě a je nutné číst 

v tomto kontextu i dopisy žen, které nedostavující se orgasmus stále trápí a radši ho 

předstírají. V tomhle bodě diskurs také pokročil (viz Weiss a Fifková, kteří ženám radí, 

aby byly upřímné a pohovořili si o svých problémech s partnery. Ženy mají dnes sice 

širší škálu možností, co mohou beze studu vyzkoušet a orgasmus tak objevit, ale pokud 

ho neobjeví, je to „normální“ a zřejmě patří k 8 % anorgastických žen. 

3.3.2.4 Sexuální akt – (ne)koitální aktivity 

 

Sexuální akt jsem zde již částečně tematizovala v rámci jiných podkapitol. 

Především jsem popsala údajnou pasivitu a odvozování žen od mužů a mužské 

sexuality. Za podstatný bod u sexuálního aktu považuji ještě normativní přístup 

sexuologů/sexuoložek, kteří/které v rámci diskursu určují, kde jsou hranice mezi 

„normálním“ a „odlišným“ z hlediska (ne)koitálních aktivit. Diskurs od prvního 

analyzovaného období po současnost předkládá, že sex nelze zaměňovat za soulož: 

 

„Sexuální život a soulož – to není totéž. Sexualita je pojem daleko širší. Zahrnuje 

všechny formy a druhy sexuálního jednání … Tyhle formy mohou i samy o sobě vést 

k ukojení, i když se soulož neuskuteční – a není na tom nic „nenormálního“, 

nepřirozeného …“ (Pondělíčková–Mašlová, 1986: 70). 

O nekoitálních aktivitách se píše jako o běžných a řazených pod pojem sex, který 

nezahrnuje pouze pohlavní styk. U někoho jsou přesto stále zakořeněné staré představy 

o pohlavním styku jako té jediné správné variantě, o čemž svědčí v prvním 

analyzovaném období dopis ženy předstírající při sexu orgasmus, protože orgasmu 

dosahuje jen klitoridálně, ale to ji plně neuspokojuje: 

 „…vždyť při tom muže ani nemusím mít“ (Uzel, 1992: 31). Uzel radí: „Nejméně 

čtvrtina žen je totiž výhradně klitoridálně dráždivá a vlastní soulož je nedokáže vzrušit. 

Důležité je ovšem, aby se žena dokázala s touto situací vyrovnat, dokonce je možné 



91 
 

z této odlišné dráždivosti udělat výhodu a přednost“ (Uzel, 1992: 31). „Dokonce 

i někteří muži dávají přednost sexuálním hrám před vlastní souloží…zejména ti, kteří 

mají občas problémy s potencí“ (ibid: 34). 

V diskursu se tak sice objevuje náznak rovnocennosti nekoitálních aktivit 

s koitálními, ale ve skutečnosti soulož stojí stále výše, což naznačuje nepřímo Uzel, 

když mluví o tom, že se ženy s tímto typem dráždění musí vyrovnat. Klitoridální 

dráždivost nevychází z úryvku jako rovnocenná pohlavnímu styku. Za předpokladu, že 

by nekoitální aktivity byly brány jako rovnocenné, není potřeba se s takovou situací 

vyrovnávat. Mužská sexualita (spojována s pohlavním stykem) je brána jako 

standardní, ženská sexualita (spojována s nekoitálními aktivitami) je opět chápána jako 

odvozená (Wolf, 2000). 

Weiss odpovídá o šest let později na podobný dopis, kde si ale tentokrát stěžuje 

žena na muže, který touží pouze po pohlavním styku a nekoitální aktivity považuje za 

nepatřičné: 

„Postoj Vašeho přítele je zjevně ovlivněn mýtem, podle kterého je sex ztotožňován 

s penisem v pochvě a milování je redukováno na soulož. Jiné tedy nekoitální aktivity 

mu připadají nepřirozené či nenormální. Samozřejmě nic z toho není pravda – 

milování je podstatně širší pojem než vlastní soulož a mazlení rukou či dráždění ústy 

jsou při něm často důležitější než pouhé spojení pohlavních orgánů. Normální a 

přirozené je přitom vše, co se vzájemným souhlasem slouží k sexuálnímu uspokojení 

obou partnerů“ (Weiss, 1998: 59–60). 

Weiss upozorňuje na normalitu nekoitálních aktivit a zdůrazňuje, že mohou být tyto 

aktivity i důležitější než samotný pohlavní styk. Tím staví nekoitální aktivity nejen na 

stejnou úroveň, ale vyzdvihuje tuto formu sexu jako potřebnou pro sexuální uspokojení 

obou partnerů. Klade v odpovědi důraz na ženské uspokojení a potřeby, které jsou 

stejně důležité jako ty mužské, čímž se odlišuje jeho přístup například od Uzla. 

Fifková se v roce 2005 shoduje s výroky Uzla i Weisse a vysvětluje, že sex je 

mnohem více než soulož, zároveň varuje čtenáře/čtenářky, jak mylná představa 

pohlavního styku jako jediné možné varianty může lidem ublížit: 

„Jistě lze říci, že milování se skládá z mnoha nekoitálních i koitálních aktivit na 

sebe navazujících a různě kombinujících, během kterých je dobře, když oba partneři 

prožijí vzrušení, orgasmus a do ničeho se navzájem nenutí. … Mýtus 
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o nenahraditelnosti, jedinečnosti a správnosti soulože a naopak mýtus 

o nedostatečnosti, nehodnotnosti a nesprávnosti nekoitálních technik v minulosti ublížil 

mnoha lidem.“ Pokud žena neprožívá při koitálních aktivitách orgasmus a pouze 

orgasmus předstírá, „Partner nic netuše nepátrá, protože je přesvědčen o tom, že žena 

je spokojena. Je tak položen základ pozdějším problémům, jako je například ztráta 

chuti na milování“ (Fifková, 2005: 12).  

Diskurs sice od prvního období po současnost pracuje s rovnocenností koitálních a 

nekoitálních aktivit (viz předchozí příspěvky), ale v konkrétní charakteristice a práci 

s některými pojmy se stále dopouští dehonestace nekoitálních forem sexu. Zlehčování 

jiných aktivit je patrné v prvním období například u Uzla, který vysvětluje ženám, že se 

s tímto typem dráždivosti musí vyrovnat (Uzel, 1992: 31) a v současnosti lze tuto 

hierarchii koitálních a nekoitálních praktik číst například v příspěvku  Pondělíčkové–

Mašlové, který zde již byl zmíněn v rámci podkapitoly o aktivitě a pasivitě: 

 

„… V prvém případě se soulož může uskutečňovat, ve druhém případě, není-li 

ztopoření pohlavního údu, musí se občas či častěji realizovat náhražková sexualita. 

Tedy uspokojení jiným způsobem než souloží.“ Není problém náhražková sexualita, ale 

muž si neuvědomuje, že žena tuto sexualitu potřebuje, „žena pak v tomto vztahu trpí 

(zbytečně) ponižujícím pocitem, že se musí sexu dožadovat, doprošovat. V naší 

společnosti je stále zakotveno povědomí, že muž má být aktivnější“ (Pondělíčková–

Mašlová, 2005: 21). 

 

Slovem náhražková sexualita autorka přímo vyzdvihuje pohlavní styk nad aktivitu, 

která má nastoupit pouze za předpokladu, že se pohlavní styk nemůže uskutečnit. 

Pokud se navíc žena musí nekoitálních aktivit doprošovat a dožadovat, je zřejmé, že 

nejsou brány jako „normální“ a „přirozená“ součást sexu. 

Důležitost soulože je v diskursu zřejmá také ve spojení se sexuálními dysfunkcemi 

jako je vaginismus, dyspareunie apod., kdy ženy mohou prožívat orgasmus nekoitálně, 

ale sexuologové/sexuoložky u nich usilují o „vyléčení“, aby mohly uskutečňovat 

koitus. Je zřejmé, že pokud by samy ženy nebo páry nepřicházely do ordinace 

sexuologů, tak by k léčení nedocházelo, ale všude, nejen v diskursu, ale v celé 

společnosti se objevuje fenomén zvaný pohlavní styk a zdůrazňuje se jeho důležitost. 

Tím se potvrzuje provázanost všech rovin (společnosti, diskursu a textu), což lze vyčíst 
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ze zaznamenaných příběhů párů přicházejících do sexuologických ordinací (níže 

uvedené příklady se týkají párů, kde se u ženy objevuje vaginismus): 

 

„Oba dohromady jsou znejistěni jako pár, který si připadá odlišný od ostatních“ 

(Fifková, 1998: 13) nebo „Zvykli jsme se milovat nekoitálně, oba jsme prožívali 

orgasmus, ale cítili jsme se neuvěřitelným způsobem handicapovaní. Zdálo se nám, že 

o nás všichni vědí, že jsme ještě nesouložili, že to máme na čele jako nějaký cejch. 

Nemohli jsme volně žertovat ve společnosti na téma sex“ (Fifková, 1998: 9). 

Lidé mají pocit, že nejsou normální, když nerealizují pohlavní styk. To je 

společenský tlak na normalitu vytvořený i sexuálním diskursem, který předkládá různé 

druhy i nekoitálních aktivit, ale ty bývají zmiňovány až jako druhé v pořadí. 

Snaha o pohlavní styk by byla pochopitelná za účelem reprodukce, ale Fifková 

uvádí, že ke zplození dítěte mohlo dojít i bez vyléčení a žena s vaginismem bez 

problémů porodila (Fifková, 1998: 12–13). 

Diskurs i přes všechny tyto znalosti stále usiluje o tzv. „vyléčení“ žen 

s vaginismem, což dokazuje i příspěvek ze současnosti: 

 

„V terapii je pak důležité probrat vyvolávající příčiny, zastavit další neúspěšné 

pokusy o soulož a dvojici vést v rámci domácích tréninků k postupné desenzibilizaci 

(odstranění přecitlivění). Do pochvy se zavádí nejprve špička prstu, pak celý prst, malý 

vibrátor a posléze, ve vhodné poloze, i penis. Vypadá to jednoduše, ale někdy je to 

mravenčí práce na roky“ (Fifková, 2005: 32). 

 

Pokud by pohlavnímu styku nebyla přikládána taková důležitost, nedocházeli by 

mnohé páry na dlouhodobé terapii a nevěnovaly se „vyléčení“ klidně i několik let. 

K tomuto „vyléčení“ ale dochází pouze proto, že je ve společnosti a v sexuologickém 

diskursu stanovena normalita a důležitost pohlavního styku, který je orientovaný 

v první řadě na mužské uspokojení. O „náhražkové“ sexualitě se v diskursu píše pouze 

v souvislosti s ženami. 

Sexuologický diskurs je oficiálně otevřený rovnocennosti koitálních a nekoitálních 

aktivit, což je možné sledovat v příspěvcích ze všech období od všech autorů/autorek. 

Zároveň se ale v některých pasážích stále objevují implicitně schovaná sdělení 

o podřazenosti nekoitálních aktivit, v prvním období lze tento přístup číst u Uzla, 

v současnosti u Pondělíčkové–Mašlové. U Fifkové a Weisse lze tuto stereotypizaci 
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spatřovat ve zmínkách o „léčení“ žen, které nejsou schopny koitálních aktivit, čímž je 

potvrzena hierarchie koitálních a nekoitálních procesů. 

3.3.2.5 Heteronormativita 

 

Sílu diskursu spatřuji také v jeho silně heteronormativním rámci, který prochází 

napříč všemi publikacemi. Sama se v celé práci nevěnuji homosexualitě, protože by si 

podle mě toto téma zasloužilo samostatnou práci
28

, ale považuji za podstatné alespoň 

okrajově se k němu vyjádřit. 

V publikacích je většina textu strukturována heteronormativně. Jednotlivá témata 

jsou zpracovávána pouze v kontextu vztahů mužů a žen a diskurs vůbec nekomentuje, 

jak probíhá/neprobíhá předstírání orgasmu nebo jak je rozdělena aktivní/pasivní role 

v homosexuálních vztazích. Výjimkou je jedna zmínka Pondělíčkové-Mašlové z roku 

2005, kde jsou uvedeny závěry studie Masterse a Johnsonové: 

 

„Předstírání orgasmu je častější u heterosexuálních žen, které si nechtějí rozzlobit 

partnera, ten poruchu ženského orgasmu považuje za ženský handicap. Lesbické ženy 

orgastickou poruchu neskrývají“ (Pondělíčková–Mašlová, 2005: 163). 

 

Zde můžeme vidět jev, o němž psala Jagose (2013) nebo MacKinnon (2001) – ženy 

předstírají orgasmus kvůli mužům, čímž stvrzují jejich nadvládu. 

Homosexualitě je v publikacích totiž vymezena většinou maximálně jedna kapitola 

(např. Uzel, 1990), případně autoři/autorky zmiňují homosexualitu jen na pár řádcích 

(Fifková, 2005 nebo Uzel, 2012). 

Vedle homosexuality zde není samozřejmě věnován prostor ani bisexualitě, 

transsexualitě a jiným otázkám a oblastem, které nespadají do kategorie „normální“ 

a „heterosexuální“. Přístup společnosti k některým aktům a procesům není formován 

pouze tím, co je v diskursu přítomné, ale i tím, co diskurs nesděluje (Bourdieu, 2000). 

Postoj k homosexualitě se od prvního období po současnost neproměňuje z hlediska 

kvantity věnovaného prostoru v publikacích, ale rozhodně se posouvá kvalita obsahu a 

                                                           
28

 Celému tématu se více věnuje například Věra Sokolová v textu Duhový život pod rudou hvězdou: 

Státní přístup k homosexualitě a neheterosexuální životy v normalizačním Československu In: 

HANÁKOVÁ, Petra, Barbara HAVELKOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, et al., HAVELKOVÁ, Hana a 

Libora OATES–INDRUCHOVÁ (eds.). 2015. Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury české 

společnosti 1948–1989. Praha: Sociologické nakladatelství. 
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sdělení o homosexualitě, což je zásluha nejen sexuologického diskursu, ale nejspíš celé 

proměněné společenské situace.  

Ještě v roce 1990 se o homosexualitě píše v kapitole O sexuálních deviacích – 

Poruchy sexuální orientace (Pondělíčková–Mašlová, 1990: 116–127). 

Uzel se ve stejném roce k homosexualitě vyjadřuje následovně: 

 

„Jedna z takových úchylek však zaujímá vpravdě čestné místo nejen co do 

frekvence výskytu. Touto úchylkou je lidská homosexualita. … Ale ruku na srdce, kde 

jsme naposledy slyšeli o homosexualitě? To snad jenom v posledních několika letech 

v důsledku pandemie AIDS je občas vypuštěno varování před homosexuálními styky, 

protože skrze ně právě nejčastěji tato morová rána našeho století nachází vstupní dveře 

do našich příbytků“ (Uzel, 1990: 106–107). 

Uzel řadí homosexualitu mezi úchylky, a i když o pár stránek dále homosexualitu 

obhajuje a vysvětluje, že nejde jen o nějakou „libůstku“ (ibid: 118), tak ji 

charakterizuje jako nenormální. Navíc přímo propojuje homosexualitu s AIDS, což je 

důvod, proč byla homosexualita krátce po dekriminalizaci v 19. století zase ve 20. 

století zakázána (Baršová, 2004). Propojení homosexuality a „morové rány“ 

automaticky vyvolává negativní představy a odpor veřejnosti skrze vybudování 

strachu. Tento negativní přístup se do současnosti jednoznačně proměnil: 

„Ještě nedávno byla homosexualita považována za poruchu sexuální preference, 

dnes však už není v seznamu duševních nemocí a sexuálních poruch vůbec zmíněna“ 

(Weiss, 2014: 136). 

V současnosti je reflektována vrozenost homosexuality a již není řazena mezi 

poruchy a úchylky, jak předestírá Weiss. Homosexualita ale i tak není v diskursu téměř 

vůbec tematizovaná, a pokud přeci jen ano, jde převážně o tematizaci mužské 

homosexuality, nikoli ženské. Uzel v roce 1990 uvádí, že v populaci jsou asi 4 % 

homosexuálních mužů, ale pouze 1 % homosexuálních žen (Uzel, 1990: 107). 

„Snad proto také lesbická láska často i uniká pozornosti jinak ostražité veřejnosti. 

…tu a tam se spolu objeví (na dopisních schránkách) dvě jména ženská. Kdo se nad tím 

pozastaví? Zkrátka dvě kamarádky bydlí spolu. Ale pokud tam budou dvě jména 

mužská, to už si jejich nositele místní drbny vezmou jaksepatří do prádla …Nižší údaje 

o výskytu ženské homosexuality…snad právě padají na vrub té skutečnosti, že ženy 

tímto vztahem nijak neprovokují“ (Uzel, 1990: 116). 
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V příspěvku z prvního období je možné číst, s jakou ostražitostí a restrikcí byla 

homosexualita spojována. Páry, které neprovokují, jsou tolerovány, ale pokud se 

k homosexualitě hlásí na veřejnosti, je to problematické. Z příspěvku Uzla je také 

možné odvodit, že o ženské homosexualitě má společnost menší povědomí, je tedy 

méně viditelná, protože je i méně očekávaná. 

Z výzkumu Weisse a Zvěřiny z roku 1998 vyplývá, že k homosexuální orientaci se 

hlásí stejné procento mužů i žen (Weiss, Zvěřina, 2001: 96). Sexuologové/sexuoložky 

o lesbických ženách ale nepíšou ani v současnosti, pokud se v současných publikacích 

ženská homosexualita objeví, řeší se zde naprosto totožné problémy jako v prvním 

období – viditelnost této sexuální orientace: 

„Ženy jsou většinou dosti přizpůsobivé, tak se z počátku homosexuální dívky snaží 

žít stejně jako dívky ostatní. I za cenu, že jim to nepřináší plné uspokojení. Při 

zahajování heterosexuálního života to mají snazší než homosexuální muži. Neočekává 

se od nich aktivita a nedostaví-li se potřebná vstřícná reakce, tedy provlhčení pochvy, 

nebrání to pohlavnímu spojení. Nedostaví-li se u muže ztopoření pohlavního údu, 

nemůže se sexuální styk uskutečnit. Pochva je však poněkud vlhká stále“ 

(Pondělíčková-Mašlová, 2005: 160). 

V textu je řešeno vytvoření zdánlivé normality a je zde zcela opomíjena autonomie 

lesbických žen. Viditelností ženské homosexuality se zabývá v roce 2014 i Weiss: 

„Obecně jsou nápadnější homosexuální muži, ženy lesbičky budí pozornosti 

méně.… Když dvě patnáctileté holky jdou po ulici a drží se za ruce, tak se nic neděje 

…“ (Weiss, 2014: 139). 

V diskursu je ženská homosexualita v prvním období i v současnosti posuzována 

vždy pouze z vnějšího pohledu, kdy je tematizováno, zda jsou nebo nejsou 

homosexuální dívky vidět. Rozebírá se, na kolik jsou konformní a zapadají do 

heternormativní normální společnosti. Žádný sexuolog ani sexuoložka zde ale v tomto 

kontextu neřeší samotné homosexuální dívky a jejich pocity a touhy. 

3.3.2.6 Shrnutí  

 

Konstrukce sexuality dospívajících dívek je v diskursu po celou dobu spojena 

s negativními asociacemi. Posun se v tomto ohledu projevuje pouze v přístupu 
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k psychické připravenosti dívek, čímž se opouští do určité míry uchopení dívek jako 

pasivních čekajících subjektů. 

Žádaná aktivita dívek a žen se v diskursu objevuje i ve spojení s masturbací 

a vztahem k vlastním genitáliím. V tomto bodě je diskurs po celé analyzované období 

nakloněn pozitivnímu a aktivnímu přístupu dívek/žen, ale zároveň neustále 

argumentuje vyšší pudovostí chlapců/mužů, čímž reprodukuje zažité stereotypy. 

U ženského orgasmu se nemění přístup diskursu ke zbytečnosti orgasmu při 

reprodukci ani se diskurs nestaví jinak k přítomnosti anorgasmie ve společnosti. 

Proměňuje se ale uchopení problematiky předstírání orgasmu a uznává se větší 

variabilita sexuálních praktik v ženské sexualitě. Tento závěr ale nelze aplikovat na 

všechny sexuology/sexuoložky. Uzel i v roce 2012 schvaluje předstírání orgasmu. 

Koitální a nekoitální aktivity jsou po celou dobu charakterizované jako rovnocenné, 

ale zároveň jsou tyto aktivity hierarchizovány, v čemž spatřuji stálé limity diskursu.  

Heteronormativní rámec se objevuje ve všech publikacích. Patrný je především 

z malé tematizace homosexuality. Prostor věnovaný jiným než heteronormativním 

vztahům se v publikacích nezvětšuje, pouze se proměňuje způsob řazení 

homosexuality. V prvním období je klasifikována jako úchylka, v současnosti je k ní 

přistupováno jako k „normální“ sexuální orientaci. Stále je ale tematizována především 

v souvislosti se zneviditelněním a nenápadností v „normální“ společnosti.  

3.3.3 Posuny a limity v konstrukci ženské sexuality 

 

Na začátku celé práce jsem si kladla tyto otázky: Jak sexuologové/sexuoložky 

pracují v rámci diskursu s pojmy žena, ženství a ženská sexualita? Jaké genderové 

stereotypy navázané na kategorie žena a ženská sexualita se objevují v textech? Jakým 

způsobem jsou v sexuologických textech tyto stereotypy ukotvovány a reprodukovány? 

U všech výzkumných otázek jsem sledovala případnou proměnu od prvního období 

dodnes. 

Sexuologové/sexuoložky pracují s pojmem žena, ženství a ženská sexualita po 

celou dobu jako s homogenními kategoriemi a v diskursu je jen velmi málo 

reflektována diverzita žen a jejich sexualit. Ženy jsou chápány jako emotivnější, více 

orientované na vztahy, pasivnější a více aktivní pouze u pěstování vlastní krásy.  Stejně 

je diskursem přistupováno i k ženské sexualitě. V sexu je od žen také očekávána větší 

pasivita, citovost, orientace na druhého a především heterosexualita. Tyto stereotypy 

spojené s „ženstvím“ a následně i s „mužstvím“ jsou v diskursu ukotvovány skrze 
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argumentaci o normalitě, tradici a přirozenosti. Vše je činěno nejen argumentací 

autorů/autorek, ale také užitím stereotypní terminologie a citově zabarvených výrazů. 

Diskurs také stvrzuje svá sdělení prezentací „hlasů z lidu“. Autoři/autorky 

v publikacích zveřejňují dopisy od mužů i žen a také se občas odkazují na výsledky 

reálných výzkumů z naší společnosti.  

Nepatrné posuny v konstrukcích ženské sexuality vnímám v oblasti doporučení 

ohledně dosahování orgasmu, u připravenosti na defloraci a u stereotypu pasivní ženy 

(tam ale vidím otevřenější přístup pouze u Weisse a Fifkové). V ostatních oblastech 

diskurs setrvává v zaběhlých schématech. Posuny ve zmíněných oblastech jsou navíc 

stále částečné, protože autoři/autorky si v rámci publikací často protiřečí, a i když na 

jedné straně vyjádří větší otevřenost, o pár stránek dále se vrací ke starým stereotypům. 

Osobně se v tomto místě nechci dopustit generalizace, proto bych ráda zdůraznila, 

že tyto stereotypy a paradoxy jsou čitelné především v publikacích Uzla 

a Pondělíčkové–Mašlové. Na druhé straně Weiss a Fifková jsou v mnoha ohledech 

otevřenější, což se dá vysvětlit několika důvody: 

1. Jsou mladší než Pondělíčková–Mašlová a Uzel, mohli se tedy během výchovy 

setkávat již s jinými vzorci chování. 

2. Jejich publikace jsou pozdějšího data, což znamená, že se v nich objevují zážitky 

a zkušenosti z jiné doby a jejich výroky nejsou zatížené komunistickým režimem.  

3. Weiss i Fifková pracují s transkomunitou, kde denně narážejí na fluiditu 

kategorií žena/muž a flexibilitu atributů navázaných na mužství/ženství. 

Pouze v jedné oblasti (u mýtu krásy) docházím k závěru, že ženy autorky produkují 

méně stereotypů oproti mužům autorům. U ostatních témat lze spíš vysledovat, že 

sexuolog a sexuoložka, kteří jsou mladší (Weiss, Fifková), reprodukují méně 

stereotypů než sexuolog a sexuoložka starší, spatřuji zde jiný přístup v důsledku 

generačního rozdílu. Tyto závěry je ale potřeba přijímat velice kriticky, protože jak 

jsem již naznačila i Weiss a Fifková se dopouštějí stereotypů na stejných stránkách, 

kde hájí variabilitu ženské sexuality. Tabu a stereotypy jsou zakotvené nejen 

v samotném diskursu, ale i v dopisech čtenářek/čtenářů. Jejich dopisy jsou diskursem 

předkládány jako příklady. Nedá se samozřejmě určit, kde stereotyp začíná a kde končí, 

celá společnost je provázaná a naše realita je konstruována skrze interakce (Berger, 

Luckmann). Moc je sítí vztahů, jak píše Foucault, proto vynucené stereotypy nemají 

jednoznačný výchozí bod. Příčina není u sexuologického diskursu ani u rodiny či to 

není způsobeno jen špatným startem dotyčné ženy, vždy jde o kombinaci více faktorů. 
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Radim Uzel: Mýty a pověry v sexu, 1990  

   

Radim Uzel: Sex - odhalené tabu, 1992   

   

3.4 Analýza obrazových materiálů 

 

V pěti publikacích nejsou žádné obrázky kromě dvou nakreslených obrázků 

ženského ústrojí v knize Nezralá sexualita (1990) od Pondělíčkové– Mašlové (viz 

kapitola 3.3.2.1). 

Doprovodný obrazový materiál ve větším rozsahu se nachází ve všech zbývajících 

publikacích, tedy v devíti. V těchto publikacích je podle mého mínění možné rozdělit 

doprovodný materiál do třech oblastí podle konotací, které se s obrazovým materiálem 

pojí. Konkrétně zde spatřuji vyobrazenou oblast násilí, humoru a „umění“.  

Násilné fotografie jsou prezentovány ve dvou Uzlových publikacích: 

  

 

Většina fotografií v těchto publikacích zobrazuje ženy nebo pouze části převážně 

ženských těl. Fotografie jsou fragmentarizované, ženám často není vidět do tváře, jsou 

zde spoutané, svázané, a pokud jim je vidět obličej, tak jde o tvář bez výrazu a emocí. 
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Radim Uzel: Užitečné pohlaví , 2012 

   

Hana Fifková: O sexu s Hankou,1998 

   

Fotografie v knize Sex – odhalené tabu, kde je vidět ležící ženě do tváře, připomíná 

mrtvou nebo znásilněnou ženu.  

V těchto obrazových materiálech spatřuji vše, co popsala Wolf nebo Steinem 

o vyobrazených ženách jako objektech pro uspokojení násilných potřeb. 

„Humorný“ doprovodný materiál se nachází ve třech knihách: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radim Uzel: Intimní slasti a strasti, 2009 
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Všechny tyhle obrázky mají zřejmě odlehčit celkové vyznění publikací, ale tohle 

„odlehčení“ rozhodně není rovnocenné.  V Užitečném pohlaví od Radima Uzla jsou na 

obrázcích převážně polonahé ženy obklopené buď muži (oblečenými) nebo alespoň 

penisy, jak je patrné z prvního zde předloženého obrázku z této publikace. Takové 

doprovodné materiály stvrzují postavení ženy jako subjektu, který je neustále vystaven 

mužským očím a je zde pro muže.  

U Fifkové už nespatřuji tento fenomén, ale nevím, zda použití obrázkových vtipů do 

knihy o různých sexuálních dysfunkcích je tím nejlepším doplňujícím prostředkem. Na 

jedné straně lze tento čin vnímat jako odlehčení vážné situace, ale na druhé straně to 

může působit jako zesměšňování celé problematiky.  

Poslední z trojice předložených obrázků nevhodně stereotypizují například 

homosexualitu, která bývá mimo jiné spojovaná s církevním prostředím a na druhém 

obrázku se sice žena směje muži a ukazuje si na něj, ale obrácení rolí také určitě není 

řešením. Navíc pokud se zamyslíme hlouběji, tak opět je to žena, kdo je zde nahý 

a úplně odhalený a muž proti ní stojí schovaný za svým skafandrem. 

Prvky „umění“ spatřuji ve třech publikacích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Weiss: Sex, 1998 
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 Obrázky v publikacích Weisse nemají téměř žádnou výpovědní hodnotu. V obou 

knihách jsou ukryté symboly, které naznačují určitou tajemnost spojenou s tématem 

sexu, ale v knihách Sex nebo Weissova navigace sexem, které mají hovořit otevřeně 

o sexu je tato tajemnost podle mého názoru zbytečná. Prvky, které „prosvítají“ z jinak 

abstraktních obrázků, jsou opět většinou fragmenty ženských těl, která jsou zde 

vystavená pro oči vnějších pozorovatelů. 

Jiné je to u Pondělíčkové–Mašlové: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z analyzovaných publikací považuji tento obrazový materiál za nejzdařilejší 

a přitom jde o nejstarší publikaci ze všech analyzovaných. Nachází se zde také mnoho 

obrazů samotné vystavené ženy, ale zároveň jde o jedinou publikaci, kde jsou na 

Pondělíčková–Mašlová: Manželská sexualita, 1986 

 

Weiss: Weissova navigace sexem, 2014 
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obrázcích hojně i páry. Páry jsou prezentované často v objetí, obrázky nejsou tmavé, 

černobílé a strašidelné, ale pastelové barvy jim dodávají určité prvky něhy.  

Ve všech publikacích bylo na obrázcích patrné vystavení ženy jako objektu 

určeného na pozorování, buď v pornografickém, humorném nebo uměleckém kontextu. 

Obrazy v publikaci Pondělíčkové–Mašlové (1986) jsou jediné, které neukazují násilný 

sex nebo sex jako vtip, ale vyobrazují zde erotiku tak, jak popisuje Steinem (sine date). 

Jediné obrázky (respektive fotografie), které nedokážu zapasovat ani do jedné 

z uvedených kategorií, jsou fotografie z knihy Jak (se) lidé milují (Pondělíčková–

Mašlová, Pondělíček, 1990), kde je zachycen jeden pár v různých sexuálních polohách:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani na těchto fotografiích ale nespatřuji erotiku tak, jak o ní píše Steinem, lépe je 

podle mě erotika zachycena v publikaci z roku 1986. Pár na všech fotografiích 

v publikaci z roku 1990 odvrací hlavu od fotoaparátu, čímž je opět symbolizováno tabu 

spojené obecně se sexem a sexualitou. Mužský pohlavní úd není na snímcích vidět ani 

jednou, zato ženský klín je možné na některých fotografiích spatřit a stejně tak jsou zde 

viditelná ženská prsa. Žena je zde tedy opět více vystavována než muž.  

Vedle těchto obrazových materiálů se od roku 1998 objevují v publikacích (celkem 

ve čtyřech) reklamy na hormonální antikoncepci pro ženy, jenom v jedné publikaci 

Radima Uzla – Intimní slasti a strasti je na závěrečné straně reklama na Arginmax 

a v publikaci Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví (Weiss) je navíc také reklama 

na auto. Z umístěných reklam do publikací je patrné, že diskurs nefunguje sám o sobě, 

ale stojí za ním síť vztahů dalších lékařů, farmaceutických společností atd. Umístěné 

reklamy určitě nesignalizují, že jde o nejlepší výrobek na trhu, a proto se nachází v této 

Pondělíčková–Mašlová, Pondělíček: Jak (se) lidé milují, 1990  
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či jiné příručce, ale svědčí spíše o tom, kdo je „sponzorem“ daných publikací nebo 

samotných sexuologů/sexuoložek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázkou obrazového materiálu jsem chtěla doplnit analýzu pro komplexnější 

pochopení celkového vyznění publikací. Není podle mě možné vysledovat nějaké 

platné zákonitosti a trendy proměňující se v čase v souvislosti s užitým obrazovým 

materiálem. Pouze snad objevující se reklamy v publikacích, v tom nacházím změnu, 

nikoli však k lepšímu. 

 Obrazový materiál v publikacích ukazuje sex jako násilný, zakázaný, vtipný 

a pouze málo jako erotický a něžný, čímž se opět dokládá nevariabilita v pojetí sexu ve 

veřejném diskursu, jak o tom píše například Steinem (sine date) nebo Wolf (2000). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Petr Weiss – Sex, 1998; Zdroj: Radim Uzel – Intimní slasti a strasti, 2009  
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4 Závěr 

 

Hlavní náplní a cílem mé diplomové práce byla srovnávací analýza konstrukcí 

a proměn ženské sexuality v sexuologickém diskursu v letech 1986 – 2014.  

Dílčími cíli mé analýzy bylo odhalit stereotypy, s nimiž diskurs pracuje, a najít, co 

se nachází téměř ve všech publikacích a co naopak skoro ve všech chybí. Konkrétně 

jsem si dala za cíle poukázat na to, PROČ je sexuologický diskurs v publikacích 

uspořádán tak, jak je uspořádán, CO přesně vytváří za představy v široké veřejnosti 

a JAK tohle všechno činí, skrze jaké mechanismy. Tyto dílčí cíle jsem chtěla naplnit 

odpověďmi na mé výzkumné otázky: Jak sexuologové/sexuoložky pracují v rámci 

diskursu s pojmy žena, ženství a ženská sexualita? Jaké genderové stereotypy navázané 

na kategorie žena a ženská sexualita se objevují v textech? Jakým způsobem jsou 

v sexuologických textech tyto stereotypy ukotvovány a reprodukovány? U všech 

výzkumných otázek jsem vyhodnocovala posuny/limity diskursu v letech 1986 – 2014.  

V průběhu analýzy se díky kritické diskursivní analýze a současně díky 

provázanosti s teoretickou částí potvrdilo, že sexuologický diskurs není jednotkou 

stojící samostatně, ale promítají se v něm vztahy a systémy za diskursem schované. 

Sexuologický diskurs funguje v rámci společnosti, která dlouho vyznávala 

androcentrické hodnoty, což se následně promítá právě i v diskursu bez ohledu na to, 

zda publikace píší muži či ženy. V důsledku dlouhodobě uplatňovaných 

androcentrických principů, jsou v publikacích tyto androcentrické hodnoty neustále 

deklarovány, čímž zodpovídám otázku PROČ je diskurs uspořádán tak, jak je 

uspořádán.  

Konkrétně jsou v diskursu zdůrazňovány rozdíly mezi muži a ženami, které jsou 

často argumentovány jako přirozené a dané, což autoři/autorky podkládají historií 

a evolucí. Ženy jsou chápány jako emocionální, orientované na vztahy a pasivní oproti 

mužům. Dále se u žen usuzuje nižší sexuální touha v důsledku nižší hladiny 

testosteronu a ženy musí dbát více o svou krásu, protože to je u ženy důležitý atribut na 

tzv. sňatkovém trhu. U konstrukce ženy jako kategorie se posunul diskurs pouze 

částečně. Fifková a Weiss apelují v publikacích na ženy, aby se staly aktivnějšími 

a nepřijímaly neautonomně předkládané požadavky.  Všechno zde zmíněné je pouze 

část mechanismů, které jsou odpovědí na otázku CO přesně diskurs vytváří na 

veřejnosti za představy o ženách a ženské sexualitě od prvního období do současnosti.  
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V souvislosti s ženskou sexualitou se v diskursu objevují stereotypy spojené 

s menstruací a deflorací. Diskurs zachovává po celou dobu stereotypizaci ve smyslu 

negativního přístupu k těmto aktům. U masturbace je zachována stereotypizace 

v prosazování větší pudovosti chlapců. Ve spojení s ženským orgasmem se 

v publikacích stále objevuje zachování přístupu k ženskému orgasmu jako ke 

zbytečnému při reprodukci a také je uchován stejný stereotypní přístup k anorgasmii. 

Od prvního období po současnost se ale proměnil postoj k předstírání orgasmu a 

konkrétně u Weisse a Fifkové se objevuje větší otevřenost vůči variabilitě sexualit žen. 

Diskurs také pracuje s tematizací jiných než koitálních aktivit jako důležitých, ale 

zároveň se až do současnosti dopouští hierarchizace koitálních a nekoitálních forem 

sexu, kdy koitální jsou brány jako První a nekoitální jako Druhé. Po celou dobu diskurs 

pracuje silně heteronormativně a v publikacích tak nedostávají prostor jiné vztahy než 

heterosexuální.  

Sexuologové a sexuoložky všechny tyto představy ukotvují skrze stereotypizaci 

v řeči (například mužská a ženská zájmena v konkrétních příkladech), prostřednictvím 

užití určitých výrazů (citově zabarvená slova – například náhražková sexualita) a mimo 

řeč také prezentací určitých obrazových materiálů (například násilné sexuální obrazy, 

kde jsou objektivizované ženy). Vše tak sexuologové/sexuoložky činí nejen skrze 

prvotní výroky, ale také prostřednictvím argumentů, které užívají k podložení a ujištění 

o pravdivosti svých výroků. Autoři/autorky argumentují „přirozeností“, „tradicí“, 

evolucí a „přirozenými“ rozdíly mezi muži a ženami. Vedle zmíněných mechanismů, 

které autoři/autorky v publikacích používají viditelně, je třeba reflektovat také důležitý 

mechanismus, který spočívá naopak v neviditelnosti. Sexuologové a sexuoložky určují, 

kterým tématům vyhradí v publikacích prostor a kterým nikoli, čímž rozhodují, které 

akty jsou následně ve společnosti chápány jako normální a běžné a které jsou 

opomíjeny, protože nejsou tematizované a tím pádem zůstávají neviditelné. 

Mechanismy nastíněné výše jsou odpovědí na otázku, JAK uplatňuje diskurs svou moc 

a skrze jaké mechanismy konstruuje představy o ženské sexualitě.  

Osobně mě tvorba celé diplomové práce velmi bavila, ale zároveň musím upřímně 

konstatovat, že pro mě bylo obtížné její zpracování. Především v analytické části není 

často možné poskytnout jednoznačnou odpověď svědčící o nějakém konkrétním 

závěru, protože publikace si v mnohém natolik odporují, že je obtížné se ve 

výpovědích zorientovat a nedopustit se předčasné generalizace a dedukce. Z tohoto 

důvodu jsem v rámci empirické části občas konstatovala nepatrné posuny 
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v sexuologickém diskursu (například u témat předstírání orgasmu nebo u pojetí 

aktivního a pasivního aktéra atd.), zároveň jsem ale hodnotila, že posuny jsou často 

přítomné pouze částečně. Případně jsem nezaznamenávala obecné posuny celého 

diskursu, ale vnímala jsem rozdíly mezi jednotlivými autory a autorkami (viz 

podkapitola o pasivitě/aktivitě nebo u problematiky mýtu krásy).  

Analytická část měla posloužit jako zamyšlení nad mechanismy uplatňovanými 

diskursem a měla poukázat na to, jakými způsoby jsou stereotypní a androcentrické 

principy konstruované, jak jsou využívané, a zda a případně jakým směrem se 

posouvají a mění. Poukázání na tyto stereotypy mělo sloužit jako forma kritického 

přístupu k diskursu, který jsem po dlouhé roky přijímala nekriticky a dogmaticky. 

Upozornění na tyto skryté, ale stále fungující mechanismy má vést nejen k mé vlastní 

sebereflexi, ale obecně i k uvědomění a potírání diskriminace, která je v téhle 

společnosti stále hluboce zakořeněná. Rozkrytím neviditelných mechanismů 

fungujících v rámci diskursu jsem chtěla upozornit na mylné představy o rovnocennosti 

v současné společnosti. V médiích nebo i v mém blízkém okolí se setkávám s názory, 

že feministky již nemají za co bojovat, protože rovnoprávnost dávno nastala. Na kritice 

sexuologického diskursu jsem chtěla demonstrovat, jak krátkozraká je tato domněnka a 

jak obratně s námi veřejné diskursy manipulují. V sexuologickém diskursu jsou dodnes 

zakomponované neviditelné mechanismy, skrze které se strukturují stereotypní výroky 

podporující celou ideologii stojící na androcentrických principech. Považuji za 

potřebné konkretizovat tyto mechanismy a utvářet si vlastní kritický postoj, který je 

v souladu s osobními potřebami. Z tohoto důvodu je důležité nepřijímat společenské 

veřejné diskursy dogmaticky, ale přistupovat k nim kriticky, aby mohla být zachována 

autonomie každé/ho z nás.  
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