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ÚVOD 

Fantazie mohou být o čemkoliv – o penězích, slávě, odplatě, ale jedním 

z nejčastějších témat je romantika a sex. Sexuálními fantaziemi se zabýval už 

Sigmund Freud, pro kterého byly známkou sexuální nespokojenosti, tudíž se 

objevují, pokud je jedinec sexuálně neuspokojen. V dnešní době už je mnoha 

studiemi prokázáno, že je tomu právě naopak a sexuální fantazie jsou nedílnou 

součástí lidské sexuality. 

Jelikož velké množství vědeckých prací zabývající se obsahem sexuálních 

fantazií zkoumá tyto obsahy kvantitativním přístupem, rozhodly jsme se 

společně s mou vedoucí této práce Mgr. Kateřinou Klapilovou, Ph.D. zkoumat 

problematiku přístupem kvalitativním. Chceme zkoumat, zda obsahy sexuálních 

fantazií budou při kvalitativní analýze zapadat do dimenzí (kategorií) 

vytvořených na základě faktorové analýzy. 

Teoretická část této práce se věnuje problematice hodnocení ženské sexuální 

reakce a erotickým stimulům používaných při fyziologickém měření ženské 

sexuální reakce (zejména pak video stimulům a audio stimulům – textům). 

Empirická část obsahuje popis části samostatného výzkumu „Vývoj a testování 

standardizovaných erotických textů pro ženy“. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Ženská sexuální reakce 

O ženské sexualitě se dlouho otevřeně nemluvilo. Zastupovala druhořadou 

roli a sloužila spíše k uspokojení muže a reprodukci. Na vlastní uspokojení ženy 

nebyl brán zřetel. Přítomnost ženského sexuálního vzrušení bylo v minulosti 

tradičně považováno za synonymum vaginální lubrikace (Bartlik & Goldberg, 

2000). Až v průběhu 20. století narůstaly důkazy o změně vyjadřování ženské 

sexuality. Přispěly k tomu a) prvotní výzkumy sexuálního chování lidí Alfreda 

Kinseyho a Williema Masters & Virginie Johnson; b) nástup psychoanalýzy 

v Evropě (Krejčová, 2014). Dnes jsme informacemi o lidské sexualitě doslova 

zaplaveni. S pomocí vyspělých technologií a moderní medicíny je možné 

získávat stále novější informace o tom, jak se lidská sexualita vyvíjí v čase nebo o 

tom, co a jak ovlivňuje lidské sexuální reakce. Nicméně musí být stále kladen 

důraz na velkou specifičnost sexuality každého jedince a na tu ženskou zejména.   

Cílem práce je analýza obsahu stimulů pro měření sexuálního vzrušení žen 

(zejména video stimulů a textových stimulů), proto v této kapitole budou 

nejdříve popsány modely cyklů ženské sexuální aktivity jednotlivých autorů, 

následně pak budou zmíněny přístroje pro fyziologické měření ženské sexuální 

reakce a podrobněji popsány video stimuly a textové stimuly pro fyziologické 

měření sexuální reakce žen. 

1.1. Modely cyklu ženské sexuální aktivity 

Cyklus sexuální odezvy odkazuje na řadu fyziologických a emocionálních fází, 

které se vyskytují, když se jedinec sexuálně vzruší nebo se zabývá sexuálně 

stimulujícími aktivitami. Sexuální stimulace pak není omezena pouze na 

pohlavní styk – plný cyklus může jedinec prožít i během masturbace, manuální 

stimulací od partnera, během orálního sexu nebo i sexuální fantazie. 

Nejznámějším a průlomovým modelem je lineární model cyklu sexuální 

aktivity mužů i žen Williama Masters & Virginie Johnson (1966). Později (1974) 

na tento model navázala a upravila jej Helen Kaplan. Rosemary Basson pak 

navrhla nový, nelineární model ženské sexuální aktivity (2000), v němž klade 

důraz na emocionální složku ženské sexuální reakce. 
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1.1.1. Lineární model cyklu ženské sexuální aktivity dle Masters 

& Johnson 

V roce 1966 americký gynekolog William Masters & psycholožka Virginia 

Johnson vydali průkopnickou knihu „Human Sexual Response“ (Lidská 

sexuální aktivita, 1970). V ní publikovali velmi pečlivě provedené studie a mimo 

jiné v ní předložili lineární model cyklu sexuální aktivity pro muže i ženy, jež se 

skládá ze čtyř fází. Tyto fáze charakterizují typický průběh sexuálního vzrušení 

při společné sexuální aktivitě muže a ženy. Jednotlivé fáze jsou a) excitace; 

b) plató; c) orgasmus; d) uvolnění (obrázek č. 1). U mužů má křivka, jež 

zachycuje průběh těchto fází v rámci sexuální aktivity, rychlý přímočarý vzestup 

s ostrým vrcholem a prudkým návratem k základně. Typická ženská křivka má 

pozvolný vzestup, za ním následuje kratší či delší rovinka fáze plató, dále 

strmější vrchol a konečné pomalejší doznívání (Masters & Johnson, 1970). 

 

Obrázek č. 1: Křivka vzrušení v ženském cyklu sexuální aktivity 

Zdroj: Masters & Johnson, 1970 

a) Excitace 

V této fázi dochází k postupnému nárůstu sexuálního vzrušení vlivem fyzické 

nebo psychogenní stimulace (Pastor, 2007). Tato fáze může u žen trvat různě 

dlouho. Dochází k vasokongesci (prokrvení), což se dále projeví jako otok 

klitorisu, malých stydkých pysků a pochvy. Sval, který obklopuje poševní vchod 

je těsnější. Dále dochází k tlačení těla a děložního hrdla vzhůru a tím se zvětšuje 
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hloubka pochvy. Vaginální stěny začnou produkovat zvlhčující tekutinu. Prsa se 

mírně zvětší a bradavky se vztyčí a ztvrdnou (Masters & Johnson, 1970). 

b) Plató 

Pokračuje-li stimulace, dochází k fázi plató. Během fáze plató se celá zevní 

třetina pochvy výrazně naplňuje žilní krví. Městnání je velmi výrazné 

a lokalizované a vyvíjí se jako mimovolní reakce, tedy je spolehlivým znamením, 

že bylo dosaženo sexuálního podráždění úrovně fáze plató. Svaly pánevního dna 

se stahují a zmenšuje se tak průměr poševního vchodu. Zvlhčování pochvy se 

zpomaluje, zejména pokud je tato fáze udržována po dlouhou dobu. Masters 

& Johnson nazývají změny, jež se dějí během fáze plató, jako orgasmickou 

platformu. Ženy, které nemohou dosáhnout orgasmu, je tato fáze vrcholem 

sexuálního vzrušení (Masters & Johnson, 1970). 

c) Orgasmus 

Masters & Johnson (1970) definují orgasmus jako psychofyziologické 

prožívání, které se projevuje a je významně spoluvytvářeno v kontextu 

s psychosociálními vlivy. Fyziologicky jde o krátkou epizodu uvolnění zvýšeného 

cévního městnání a svalového napětí, které se vyvinulo v reakci na sexuální 

dráždění. Psychologicky je orgasmus subjektivním vjemem vrcholu tělesné 

reakce na sexuální dráždění. U žen dochází k orgasmu různými způsoby a každá 

žena ho také může pociťovat různým způsobem. Některé ženy mohou 

subjektivně pociťovat orgasmus nejen v pohlavních orgánech, ale v celém těle. 

Základní reakcí je však uvolnění vnitřních částí vaginální dutiny. Další reakcí 

jsou stahy vaginálních stěn. Stahy začínají v krátkých intervalech a postupně se 

prodlužují. Objevuje se také zrychlení srdeční aktivity a dechu (Masters 

& Johnson, 1970). 

d) Uvolnění 

Během této fáze se tělo vrací do stavu, ve kterém bylo před sexuálním 

vzrušením, cévní městnání klesá a roztažené dvě třetiny pochvy se smršťují do 

ochablého stavu. Vaginální sliznice ustupuje ke svému originálnímu zabarvení. 

Podle Masters & Johnson (1970) mohou ženy velmi rychle znovu dosáhnout 

orgasmu, pokud mají účinnou stimulaci. Mají tak schopnost dosahovat několika 
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orgasmů v relativně krátkém čase. U některých žen může být klitoris po 

vyvrcholení velmi citlivý a další stimulace pro ně může být zpočátku bolestivá. 

Klitoris se po orgasmu vrací do své klidové, vyčnívající polohy (Masters 

& Johnson, 1970). 

Kritici tohoto modelu namítají, že se jedná pro shodný graf pro obě pohlaví. 

Ženy nemusí postupně procházet všemi výše uvedenými fázemi. Vzrušení nebo 

orgasmus mohou prožít, aniž by předtím pocítily touhu. A naopak mnohdy cítí 

intenzivní touhu, přičemž vzrušení ani orgasmus se vůbec nedostaví (např. 

Basson, 2000). 

1.1.2. Lineární model cyklu ženské sexuální aktivity dle Helen Kaplan 

Americká psychiatrička, sex terapeutka a zakladatelka první kliniky pro léčbu 

sexuálních dysfunkcí v USA, Helen Singer Kaplan ve své praxi zastávala teorii, 

že většina sexuálních problémů vzniká vnějšími okolnostmi a jsou psychického 

původu (Kaplan, 1974). Na základě své klinické praxe došla k závěru, že sexuální 

touha součástí normálního cyklu sexuální aktivity ženy. Ta totiž spouští sexuální 

vzrušení. Kritizovala Masters & Johnson také za to, že hodnotí sexuální odezvu 

pouze na základě fyziologických aspektů. Důsledkem bylo, že v roce 1979 

vytvořila svůj model sexuálního cyklu žen, který zahrnuje fáze a) touhu; 

b) vzrušení; c) orgasmus (Kaplan, 1979). 

 

Obrázek č. 2: Model ženské sexuální reakce podle Helen Kaplan 

Zdroj: Krejčová, 2014 

a) Touha 

Kaplan definuje touhu jako motivační stav, jež je v mozku generován 

specifickými neurofyziologickými procesy. Sexuální touha je nutnou fází před 

sexuálním vzrušením. Kaplan dále tvrdí, sexuální touha závisí na aktuálním 
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rozpoložení, vnímání, úsudku a paměti, což tak ovlivňuje způsob, jakým tělo 

reaguje na intimitu. Sexuální touha je řízena mechanismy centrální nervové 

soustavy (Krejčová, 2014). 

b) Vzrušení 

Tato fáze úzce souvisí s fází plató, jež popsali Masters & Johnson (1970). Během 

ní dochází k vaginálnímu zvlhčení a k nahromadění sexuálního vzrušení 

v genitálu (Krejčová, 2014). 

c) Orgasmus 

Nejdůležitější fáze, během které podle Kaplan dochází k psychické i fyzické 

jednotě. Žena i muž zažívají pocity extrémního uspokojení, následován pocity 

blízkosti. Fáze uvolnění není nutná, protože v tomto modelu je orgasmus 

vrcholem. 

Kaplan dále argumentuje, že tyto tři fáze jsou na sobě jednotlivě nezávislé, 

protože nemusí být prožívány všechny nebo mohou být prožívány v různém 

pořadí (Krejčová, 2014). 

1.1.3. Cirkulární model cyklu ženské sexuální aktivity 

V roce 1997 na základě přesvědčení, že ne všechny ženy odpovídají lineárním 

modelům sexuální odezvy, Beverly Whipple a Karen Bash-McGreer navrhly 

cirkulární vzorec ženské sexuální odezvy zaznamenaný v kruhovém diagramu. 

Model má čtyři fáze: a) svádění (zahrnuje touhu); b) pocity (vzrušení a plató); c) 

odevzdání se (orgasmus); d) reflexe (uvolnění). Autorky se snažily 

demonstrovat, že příjemné a sexuální zážitky mají stimulující vliv na další 

sexuální aktivity a naopak (Whipple & McGreer, 2007). V modelu se však spíše 

jedná o přetransformování výše uvedených lineárních modelů. 
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Obrázek č. 3: Cirkulární model ženské sexuální aktivity 

Zdroj: Krejčová, 2014 

 

1.1.4. Nelineární model cyklu ženské sexuální aktivity dle Rosemary 

Basson 

R. Basson je klinickou psychiatričkou a profesorkou působící na univerzitě 

British Columbia v Kanadě. Během své praxe vypozorovala (podobně jako 

Kaplan), že mnoho žen uvádí nízký zájem o sexuální aktivity a sexuální touhu. 

Na základě toho došla k závěru, že ženská sexuální touha vzniká spíše než silnou 

biologickou motivací spontánní reakcí na konkrétního partnera. Dle Basson 

klasický lineární model odpovídá dynamice začínajících vztahů. Důkazem je 

sexualita v dlouhodobých vztazích, kdy k pohlavnímu styku dochází z důvodů 

(kromě samotné sexuální touhy) emocionální blízkosti s partnerem nebo 

vlastního pocitu duševní pohody a atraktivity (Basson et al., 2005). 

Nelineární model je založen na tom, že většina žen je „sexuálně neutrálních.“ 

Žena je z tohoto hlediska v receptivní roli a neiniciuje sexuální aktivity. Sexuální 

vzrušení a touha se tak u žen dostavuje až po vyhledání vhodných stimulů 

(erotických /neerotických, kontakt s partnerem). Jinými slovy se jedná spíše 

o subjektivní vzrušení, jež vzniká pomocí vhodné sexuální stimulace. Výsledkem 
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je, že nemusí docházet k posloupnosti touha – vzrušení, ale může tomu být 

paralelně či úplně naopak. Orgasmus v modelu není podmínkou – k fyzickému 

uspokojení ženy může dojít dle Basson i bez vyvrcholení. Odměnou pro ženu je 

emocionální blízkost, jež zvyšuje sblížení a toleranci ve vztahu a oddanost 

(Basson, 2000). Nicméně naladění na sexuální aktivity u ženy ještě ovlivňují dva 

důležité faktory: a) psychologické – starosti z běžného života, minulé negativní 

sexuální zážitky, obava z nechtěného těhotenství či pohlavně přenosných 

chorob, apod.; b) biologické – deprese, únava, snížená aktivita pohlavních 

hormonů, apod. (Basson et al., 2005). 

 

Obrázek č. 3: Nelineární model ženské sexuální reakce1 

Zdroj: http://www.sexmedpedia.com/artikel/modelle-weiblicher-sexualitaet 

1.1.5. Model vnější (incentivní) motivace 

Tento model tvrdí, že sexuální touha se objevuje na základě uvědomění si 

fyziologického sexuálního vzrušení a to i ze vzrušení vyvolaného na základě  

sexuálního podnětu, jehož si žena není vědoma (Both et al., 2007). Sexuální 

vzrušení a sexuální touha jsou v modelu vnímány jako odezva na sexuálně-

relevantní podnět, kdy vnitřní myšlenky nebo představy jsou považovány za 

rovnocenné vnějším sexuálním podnětům. Zastánci tohoto modelu argumentují, 

že něco jako „spontánní sexuální touha“ u žen neexistuje (Laan & Both, 2008), 

protože „mozek musí nejdříve zpracovat sexuální informace, aby mohl být 

sexuální systém aktivován (Laan & Both, 2008: 511)“. Tyto výzkumnice 

nezpochybňují, že se ženy mohou domnívat, že pociťují sexuální touhu 

spontánně, ale vysvětlují to tím, že sexuální podněty jsou zpracovávány mimo 

                                                           
1 Překlad popisu obrázku od středu -> shora (bledě modrý obdélník) -> po směru hodinových ručiček: a) 
Spontánní potřeba sexu; b) Emocionální důvěrnost; c) Vyhledání a receptivita; d) Sexuální podněty; e) 
Biologické a psychologické faktory; f) Sexuální vzrušení; g) Vzrušení a sexuální touha; h) Emocionální 
a fyzické uspokojení 
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naše vědomí (Spiering et al., 2006). Afektivní reakce na genitální a subjektivní 

vzrušení jsou vyhodnocovány dvěma způsoby: buď jsou považovány za 

potenciálně pozitivní, nebo potenciálně negativní. Pozitivní reakce vede ke 

zvýšení pozornosti a je spouštěčem pro další sexuální chování, zatímco negativní 

reakce vyvolává pocity viny, studu, rozpaky nebo i strach. 

1.2. Výzkumné nástroje používané k fyziologickému 

měření ženské sexuální reakce 

Výzkum genitální odezvy u žen převážně zahrnuje měření průtoku krve ve 

vagíně pomocí vaginálního pletysmografu (VPG). V 80. letech se též měřila 

tumescence (zduření) klitorisu a stydkých pysků, ale od tohoto přístupu se brzy 

upustilo (Bancroft & Graham, 2011). Recentní studie (např. Kukkonen et al., 

2010) tento přístup oživili a za použití nové technologie termografie zjistili, že 

změny teplot stydkých pysků signifikantně korelují se subjektivním vzrušením 

žen. Kromě těchto dvou přístupů se ještě v omezeném množství výzkumů užívá 

pozorování ženských genitálií pomocí MRI (magnetická rezonance) při odezvě 

na sexuální stimul (např. Heiman & Maravilla, 2007). 

1.3. Erotické stimuly používané k fyziologickému měření 

ženské sexuální reakce 

Ženské sexuální vzrušení je třeba pojímat jako komplexní triádu zahrnující 

fyziologické, psychologické (kognitivní a emoční) a behaviorální složky (Rosen & 

Beck, 1988), přičemž lubrikace je pouze jednou z fyziologických změn, které se u 

žen objevují, jsou-li vzrušeny a není nutnou podmínkou pro to, aby si své 

vzrušení uvědomily (Graham et al., 2004).  

 Vztahy mezi všemi zmiňovanými aspekty sexuálního vzrušení odrážejí složitost 

zapojených mechanismů.  

Ženská vasokongesce je reflexivní reakce na automatické zpracovávání 

sexuálních prvků určitého stimulu. To,  které prvky dělají stimul „sexuálním“ 

není stále zcela známé. Odborná literatura zabývající se sexuálním vzrušením 

mužů naznačuje, že podstatné jsou podstatné prvky stimulu  odrážející 

preferované fyzické znaky sexuálního objektu a popis preferované sexuální 

aktivity. Například znaky, které ukazují na upřednostňované pohlaví, by měly 
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zahrnovat primární a sekundární pohlavní znaky (např. penis, plná ňadra). 

Prvky, které ukazují na upřednostňovanou sexuální aktivitu, jako je například 

pohlavní styk, by měly obsahovat vyobrazení pohlavních orgánů 

a charakteristických pohybů (např. přirážení). U žen je to jinak. Nezdá se, že by 

prvky stimulů, které jsou nezbytné pro navození genitálního vzrušení, odrážely 

preference znaků objektu nebo charakteristik preferované aktivity (Chivers et 

al., 2004). Tento výklad je interpretací studie, ve které ženy vykazovaly vyšší 

genitální odezvu na nelidský stimul (kopulace šimpanzů bonobo) než na stimul 

neutrální (Chivers & Bailey, 2005). Autorka výsledek vysvětluje tak, že ženy 

reagují spíše na pohyb nežli na vizuální obraz. Mimo jiné se zdá, že ženy 

subjektivně reagují na podněty, které jim umožní projekci sebe samých do 

daných situací, zatímco muži dávají přednost podnětům, které umožňují 

objektivizaci subjektů (Money & Ehrhardt, 1972). Problematický je i výběr 

stimulů, který obsahuje záběry nahých mužů. To je dáno tím, že míra 

fyziologického vzrušení je u žen (daleko více než u mužů) závislá na 

individuálních preferencích atraktivity (Rupp & Wallen, 2008).  Výzkumy 

zaměřené na partnerský výběr u žen poukazují na existenci mnoha 

mechanismů, které přispívají  velmi variabilním preferencím žen – např. 

mechanismus sexuálního imprintingu2 nebo podmiňování (Bereczkei et al., 

2004). Ženy tedy téměř nereagují, pokud se ve stimulech objevuje muž, který je 

fyzicky nepřitahuje (Chivers et al., 2010). U  mužů je naopak možné nalézt 

mnoho znaků, jež jsou všemi muži považovány za atraktivní – např. feminita 

tváře, nižší WHR3, aj. (Wood & Brumbaugh, 2009). Výběr stimulů pro měření 

sexuálního vzrušení žen je tak značně problematický vzhledem 

k jejich subjektivním preferencím.  

Ženy mají méně sexuálních fantazií zahrnujících méně partnerů a aktivit 

(Leitenberg & Henning, 1995), a také mají menší požitek z pornografie. Spíše je 

baví dobře nafocené umělecké fotografie aktů, částečně svlečené akty a obrázky, 

které evokují něhu bez explicitního sexuálního obsahu (např. Reed & Reed, 

1972; Sigusch & Schmidt, 1973). Ženy a dívky masturbují méně často než muži 

a také s masturbací začínají později (např. Oliver & Hyde, 1993). Na rozdíl od 
                                                           
2 Vtištění charakteristik blízkých příbuzných v době raného dětství, které jsou následně používány jako 
šablona při výběru partnera (Štěrbová) 
3 WHR = Waist to Hip Ratio, nepedofilní heterosexuální muži preferují ženské objekty s průměrnou 
hmotností a s typickým ženským poměrem mezi pasem a boky, který zajišťuje optimální fertilitu (Weiss) 
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mužů hodnotí své sexuální touhy jako slabší (Mercer & Kohn, 1979) a je u nich 

pravděpodobnějším důvodem pro odmítnutí sexu nedostatek zájmu a radosti 

(Leigh, 1989). 

Všechny výše uvedené faktory ovlivňují ženskou sexualitu a musí být při výběru 

stimulů brány v potaz. Možná právě kvůli složitosti celého systému neexistuje 

žádná standardizovaná sada erotických stimulů. Nejčastěji se pro měření 

ženského sexuálního vzrušení používají sexuální povídky, vizuální statické 

stimuly a videonahrávky. Běžnou praxí je také využívání tzv. distraktorů, jejichž 

účelem je při prezentaci sexuálních stimulů snížit vzrušení do takové míry, aby 

následná fyziologická sexuální reakce nebyla ovlivněna vzrušením 

z předcházejících sexuálních stimulů (Krejčová, 2014). Pro účely této bakalářské 

práce bude v následujících kapitolách více pojednáno o videonahrávkách 

a erotických textových materiálech. 

1.3.1. Video stimuly  

Video stimuly jsou jednoznačně nejpoužívanější materiály pro měření ženského 

sexuálního vzrušení. V poměru s jinými druhy stimulů vyvolávají u žen i mužů 

nejvyšší genitální reakci (Graham et al., 2000). Výběr video nahrávek pro 

měření sexuálního vzrušení ve velké míře závisí na vkusu výzkumníků. Různí se 

jejich délka i obsah v závislosti na cílech studií. Vlastní databázi stimulů má 

každá výzkumná laboratoř (např. The Kinsey Instituteʹs Laboratory sídlící na 

Indiana University, USA nebo Sexual Psychophysiology Laboratory na 

University of Texas). Běžně se také používají sestříhané nahrávky 

z pornografických filmů, jež pro výzkum poskytuje např. Sinclair Institute 

(Krejčová, 2014). Databáze stimulů jsou ovšem neveřejné a lze je jen těžko 

získat. Tato kapitola bude zaměřena na obsah, strukturu a kritéria pro výběr 

video stimulů pro měření sexuálního vzrušení žen, jež byly popsány v předchozí 

literatuře. 

Naprostá většina dostupných erotických videí je vyráběna muži pro muže. 

V souladu s tímto tvrzením, některé studie zjistily, že ženy skutečně uvádějí větší 

subjektivní pohlavní vzrušení vůči stimulům zaměřených vyloženě na ženy 

oproti erotice cílené na muže. Heiman (1977) ve svém výzkumu, v němž 

používala zvukové nahrávky, zjistila, že ženy vykazovaly vyšší hladinu 
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sexuálního vzrušení při popisu interakcí, jež iniciovala žena (např. žena byla 

aktivnější než muž při zahajování a provádění sexuálních aktivit) a na ty, které 

byly zaměřené na ženy (např. popis soustředěný na ženiny reakce, prožitky a 

genitálie) oproti podnětům zaměřených na muže. Laan et al. (1994) toto zjištění 

replikovala za použití erotických videí. Čtyřicet sedm účastnic studie bylo 

vystaveno dvěma 11 minutovým video nahrávkám. První nahrávka byla pořízena 

z filmu natočeného z typicky mužského pohledu, zaměřeného na muže a kde 

muž hraje hlavní roli. Volba filmu byla stanovena nejvyšší zápůjční sazbou v 

obyčejné videopůjčovně a tím byla považována za nejlepšího zástupce svého 

žánru. Druhá filmová nahrávka byla pořízena z filmu režisérky Candidy 

Royalle4. Oba úryvky byly shodné, co se týče sexuální aktivity. Videa zahrnovala 

pouze heterosexuální aktivity, neobjevovala se žádná homosexuální aktivita, 

incest, sadomasochistické praktiky nebo podobná témata. Nahrávky se od sebe 

lišily v prostředí, kde se odehrávaly sexuální aktivity. Video natočené mužem 

bylo z prostředí typického nevěstince, ve kterém muž očekával sexuální služby 

od neznámé ženy. Video natočené ženou se odehrávalo ve výtahu, kde se muž 

a žena potkali. Dalším důležitým rozdílem mezi filmovými ukázkami je v času 

věnovaném předehře. V mužském filmu nebyla předehra vůbec a nesexuální 

detaily byly omezeny na minimum. Ženský film se skládal ze 4 minutové scény, 

ve které se detailně rozvíjela vzájemná přitažlivost navázáním očního kontaktu, 

to vyústilo v hlazení a líbání a nakonec vzájemné svlékání. Obě video nahrávky 

jsou považovány za explicitní pornografii. Ve výsledku ženy vykazovaly 

významně větší sexuální vzrušení při prezentaci erotických videí, jejichž 

autorkou byla žena a které byly soustředěné na ženy než při prezentaci typických 

mainstreamových videí (tj. vyráběných muži pro muže). Ženy také uváděly 

pozitivnější pocity v souvislosti s filmy soustředěnými na ženy, nicméně 

genitální odezva byla stejná při prezentaci obou typů stimulů. 

Proto se v mnoha dalších studiích (např. Both et al, 2004; Laan et al. 1994; 

Kuile et al., 2007, Graham et al., 2000) hojně používají videa z dílen režisérek, 

jejichž videa se zaměřují na ženské publikum. Mezi nejznámější a jedny 

z nejvyužívanějších jsou sestříhané video stimuly z filmů již výše zmíněné 
                                                           
4 Candida Royalle, narozena 15. 10. 1950, je americká režisérka filmů pro dospělé, jež točí z ženského 
pohledu, tedy klade důraz na kvalitní scénář, herce a pestré interiéry i exteriéry. Její práce si považuje jak 
široká veřejnost, tak sexuologická komunita. Přednášela na Smithsonian Institute, na národní konferenci 
Americké psychiatrické asociace a na Světovém kongresu sexuologie. 
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Candidy Royalle. Ta sama uvádí, že v jejích videích je hlavním iniciátorem žena. 

Co se týče sexuální touhy a prožitku, sexuální partneři mají rovnocenné role. 

Herci se navzájem skutečně přitahují, větší čas je věnován předehře (líbání, 

hlazení) a nepřikládá se tak velký důraz na samotný pohlavní styk, jak tomu je 

ve videích zaměřených na muže. Tyto filmy se také liší po technické stránce. Dbá 

se na volné pohyby kamery pro umožnění kontinuální akce, dlouhé záběry 

a nepřímé nasvícení, což vytváří přátelskou a intimní atmosféru. 

Janssen et al. (2003) provedl studii, jejímž cílem bylo prozkoumat pohlavní 

rozdíly sexuálních reakcí na erotické filmy a vybrat tak ty, jež by co nejpřesněji 

odrážely sexuální reakce žen a mužů. Výběr video stimulů probíhal tak, že šest 

výzkumnic a pět výzkumníků z Kinsey Institute shlédli přibližně sto komerčně 

dostupných erotických filmů. Aby video nahrávka mohla být použita jako 

stimul, musela splňovat dvě kritéria: a) z filmů by mělo být možné vystříhat 3 

minutové klipy zobrazující sekvenci heterosexuální aktivity podle míry intimity 

v následujících kategoriích: líbání, genitální a negenitální dotýkání se, orální sex 

a soulož mezi jedním mužem a jednou ženou; b) filmy by neměly obsahovat 

sadomasochistické či jiné fetišistické činnosti a herci by neměli používat žádné 

erotické pomůcky, jako například vibrátor, apod. Kromě těchto dvou kritérií 

výzkumníci vybírali filmy čistě na základě své individuální volby, z nichž 

následně jen tu část, kterou shledaly za nejvíce vzrušující. Tento relativně 

nestrukturovaný postup byl použit, aby se zajistilo, že vybrané ukázky budou 

odrážet řadu různých osobních preferencí. Z procesu vyústilo 32 sexuálně 

explicitních video nahrávek ohodnocených 15 ženami a 17 muži. Nahrávky pak 

byly opět subjektivně ohodnoceny všemi výzkumníky a na základě průměrných 

hodnot sexuálního vzrušení bylo pro studii vybráno 7 klipů, které byly nejvíce 

vzrušující dle mužů a 7 klipů, které byly nejvíce vzrušující dle žen. K nim pak 

byla ještě přidána dvě „ženská“ a dvě „mužská“ videa, jež byla vybrána jinými 

výzkumníky a dvě videa z databáze laboratoře na Kinsey Institute. Těchto 20 

finálních nahrávek bylo zeditováno do 3 minutových klipů, ve kterých se 

1 minutu zobrazuje hlazení a líbání, 1 minutu orální sex (oba přijímají 

i poskytují) a 1 minuta soulož. Výzkumné skupině pod Mgr. Kateřinou 

Klapilovou, Ph.D. se podařilo získat dvě videa z této studie, kde jedno vyšlo jako 

nejvíce vzrušující pro ženy a druhé pro muže. Z pohledu dnešního respondenta 

jsou tato videa bohužel nevhodná pro měření sexuálního vzrušení žen, a to 
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zejména z důvodu neaktuálnosti. V úvodu této kapitoly bylo řečeno, že ženské 

sexuální vzrušení je silně podmíněno jejich subjektivními preferencemi. Proto 

by bylo vhodné, kdyby herci byli upraveni dle moderních standardů (upravené 

ochlupení v přirození, střih vlasů, módní spodní prádlo, apod.). Videa jsou 

opatřena špatným dabingem, ze kterého je patrné, že byl do videa přidán až po 

natočení scény. Společně s nevhodnou hudbou tanečního stylu (nyní již rovněž 

neaktuální) působí rušivým dojmem. V neposlední řadě ona strukturovanost 

nahrávek působí strojeně, video tak nemá plynulý spád a ostré střihy mohou být 

též rušivým elementem. 

Jiná studie (Chivers et al., 2007) za pomocí video stimulů testovala hypotézu, že 

sexuální orientace žen a jejich sexuální reakce spolu v laboratoři korelují méně, 

než je tomu tak u mužů, protože ženy reagují především na pohyb v sexuálních 

aktivitách, zatímco muži reagují především na pohlaví aktérů. Studie se 

zúčastnilo 20 homosexuálních a 27 heterosexuálních žen a 17 homosexuálních 

a 27 heterosexuálních mužů. Použitím experimentálního designu, který 

kompletně křížil pohlaví herců (videa zaměřená na muže vs. videa zaměřená na 

ženy) a sexuální aktivity (žádná/cvičení vs. masturbace vs. Pohlavní styk), byly 

zkoumány relativní účinky pohlaví herců a sexuálních aktivit na podněcování 

sexuálních reakcí žen a mužů. Experimentální stimuly se skládaly z 18 filmových 

video nahrávek s délkou 90 sekund. Distraktory měly 3 minuty. Klipy byly 

prezentovány se zvukem a představovaly devět stimulačních kategorií: 

kontrolní/distraktory (záběry krajinky v doprovodu relaxační hudby), zvířecí 

sexuální aktivity (páření šimpanzů bonobo), ženské nesexuální aktivity (nahé 

cvičení), žena při masturbaci, pohlavní styk mezi dvěma ženami (orální sex 

a vaginální penetrace s připínacím penisem), mužské nesexuální aktivity (nahé 

cvičení), muž při masturbaci, pohlavní styk mezi dvěma muži (felace a anální 

styk) a pohlavní styk mezi ženou a mužem (orální sex a soulož). Všechny tyto 

klipy byly vyjmuty a sestříhány z komerčně dostupných filmů. Ve videích 

znázorňujících cvičení byly nahé ženy nebo muži o samotě zabývající se určitým 

druhem cvičení, jako je jóga, rozcvička nebo chůze. Videa s masturbací 

zobrazovala ženy nebo muže o samotě, kteří ručně stimulovali své genitálie. 

Filmy obsahující cvičení a masturbaci byly prezentovány s hudbou v pozadí, 

zatímco stimuly s lidskou souloží obsahovaly hudbu společně se sexuální 



 

18 

vokalizací (vzdechy, apod.). Filmy zobrazující zvířecí páření byly opatřeny 

vokalizací primátů a zvuky přírody namísto původního lidského vyprávění.  

Tabulka č. 1: Přehled aktivit ve videích Chivers et al. 2007 

Název kategorie Popis aktivit 
Počet videí 

v kategorii 

Kontrolní stimul Neutrální záběr krajinky 2 

Zvířecí sexuální aktivity Páření šimpanzů bonobo 2 

Ženské nesexuální aktivity Nahé cvičení – rozcvička; jóga 2 

Mužské nesexuální aktivity 
Nahé cvičení – chůze na pláži; 

jóga 
2 

Masturbace 
Ženská masturbace bez 

pomůcek 
2 

Masturbace 
Mužská masturbace bez 

pomůcek 
2 

Pohlavní styk mezi dvěma 

ženami 

Orální sex; vaginální penetrace 

s připínacím penisem 
2 

Pohlavní styk mezi dvěma 

muži 
Felace; anální styk 2 

Heterosexuální styk (mezi 

mužem a ženou) 
Orální sex; soulož 2 

 

Spolu s mojí vedoucí této práce se nám podařilo přímo od M. Chivers získat 

všechna videa z této studie. Stejně jako u studie Janssen et al, (2003) se tato 

videa jeví  s ohledem na aktuální preference  jako zastaralá. Hudba je však 

poměrně recentní a a nerušivá, až na klipy znázorňující soulož, v nichž je opět 

zvolena taneční hudba. Herci v porovnání se stimuly Janssena vypadají 

přirozeně, v klipech nejsou žádné ostré střihy a zvuky se strojeně nedotáčely ve 
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studiu. Rovněž volba prostředí pro sexuální aktivitu - video stimuly 

s heterosexuální souloží se ve studii Chivers odehrávají v lese na dece – může 

narážet na variabilitu subjektivních preferencí – pro některé ženy je toto 

prostředí nepříjemné (např. strach z odhalení, přítomnost hmyzu), pro některé 

preferované (preference moznosti odhalení či příjemné zážitky spojené s tímto 

typem prostředí) a pro jiné neutrální. 

1.3.2. Audio stimuly – textové stimuly 

Audio stimuly dovolují stejně jako video stimuly určitou míru kontroly nad 

obsahem, nejsou však tolik explicitní ve vyobrazení znaků aktérů či detailů 

sexuálních aktivit. V těchto bodech nechávají prostor pro imaginaci a dosazení 

znaků, jež lépe korespondují s individuálními preferencemi jedince. Dále 

umožňují popis kontextových faktorů, jako je například vztah mezi účastníky, 

jež lze těžko nastínit v rámci krátkých videosekvencí.  Tento aspekt sexuálních 

stimulů však může být v rámci ženské sexuální odezvy značně relevantní. Rupp 

& Wallen (2008) zjistily, že signály vztahu a závazku jsou pro ženy a jejich 

sexuální odezvu nejdůležitější díky jejich schopnosti samu sebe projektovat do 

daného stimulu. 

Cílem studie M. Chivers & A. Timmers5 (2012) bylo prozkoumat genderovou 

specifičnost ženské sexuální odezvy v reakci na zvukový popis sexuálních aktivit. 

Pro tuto studii bylo sepsáno 18 povídek dodržující předem stanovený obsah 

a pravidla struktury. Povídky měly rozsah 170 – 185 slov, byly psány v druhé 

osobě jednotného čísla (např. Ty jdeš…) a časově trvaly přibližně 90 sekund. 

Prvních pět vět popisovalo vztahový kontext každé interakce. Začátek 

sexuálního kontaktu byl popisován kolem 70. slova a průměrně každá sexuální 

povídka obsahovala osm sexuálních slov (např. penis, klitoris). Dvanáct povídek 

bylo zaměřeno na sexuální interakce a šest povídek na nesexuální interakce. 

Tabulka č. 2: Popis sexuálních stimulů v Chivers & Timmers (2012) 

Stimul Popis stimulu 

S. 1 Žena se setká s dlouholetým kamarádem -> vřelé 

                                                           
5 Stimuly byly na základě žádosti poskytnuty autory speciálně pro účely této bakalářské práce, proto 
takto detailní popis není nikde publikován. 
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přivítání -> žena muže políbí -> líbání -> žena muži 

rozepne kalhoty -> genitální stimulace muže 

S. 2 Je pozdě, žena nemůže usnout -> jde do kuchyně, 

kde najde svého spolubydlícího-kamaráda, jak dělá 

čokoládový puding -> nabídne jí k ochutnání -> 

žena ho znenadání políbí -> líbání -> žena muže 

svlékne -> genitální stimulace muže 

S. 3 Žena se ráno probudí vedle přítele, který se jí snaží 

stáhnout zpátky do postele -> přetahování se, 

mužovi se podaří přitáhnout přítelkyni k sobě -> 

líbání, hlazení -> genitální stimulace muže 

S. 4 Žena se prochází s dlouholetým přítelem po lese -> 

Muž má ruku kolem jejího pasu a pozorují okolní 

přírodu -> žena muže políbí -> líbání -> žena 

rozepne mužovy kalhoty -> genitální stimulace 

muže 

S. 5 Na konci večírku si žena užívá horkou koupel -> 

přidá se k ní muž z večírku -> povídají si, vzájemně 

se přitahují -> muž ženu políbí, hladí ji -> žena 

genitálně stimuluje muže 

S. 6 Žena se sejde s realitním makléřem na prohlídku 

bytu -> oba se fyzicky navzájem velmi přitahují -> 

žena muže políbí -> muž se nejdříve zdráhá, pak 

ženu také líbá -> vzájemné hlazení se -> žena 

genitálně stimuluje muže 

S. 7 Muž jde se ženou z večírku -> žena klopýtá na 

podpatcích, tak se chytne muže pro podporu -> 

žena znenadání muže políbí ->muž polibek opětuje 

-> líbání -> žena navede mužovu ruku mezi její 

nohy -> genitální stimulace ženy  

S. 8 Muž se dívá se ženou na film a jí spolu zmrzlinu -> 
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muž jí nabídne poslední sousto -> žena se na něj 

toužebně dívá -> znenadání ho políbí -> sedne si na 

muže obkročmo -> rozváže si župan -> muž ženu 

líbá na prsou a genitálně jí stimuluje 

S. 9 Muž dá ruku kolem ramen ženy, která vedle něj 

sedí -> povídají si, jak se seznámili a začali spolu 

chodit -> žena se nakloní a políbí muže -> odtáhne 

se a rozepne si blůzu -> muž jí hladí -> žena navede 

mužovu ruku mezi její nohy -> muž genitálně 

stimuluje ženu 

S. 10 Muž odpočívá na lehátku a poslouchá, jak jeho 

přítelkyně plave v bazénu -> žena k němu přijde a 

sedne si mu do klína -> muž jí hladí a líbá na prsou 

-> muž genitálně stimuluje ženu 

S. 11 Muž je na večírku a očně se potká s atraktivní ženou 

-> mlčky ho vyzve, aby jí následoval do jiného 

pokoje -> muž ženu něžně políbí -> vášnivé líbání   

-> žena se k muži těsně přitiskne -> muž genitálně 

stimuluje ženu  

S. 12 Muž docvičí v posilovně a míří do sprch, posilovna 

je prázdná kromě jedné ženy ve vedlejších sprchách 

-> žena si všimne, že si jí muž prohlíží a zeptá se, 

jestli má šampon -> žena si muže přitáhne k sobě    

-> setkají se očima a políbí se -> líbají se, muž jí 

hladí na prsou -> žena navede mužovu ruku mezi 

její nohy -> muž genitálně stimuluje ženu 
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Tabulka č. 3: Popis nesexuálních stimulů v Chivers & Timmers (2012) 

Stimul Popis stimulu 

S. 1 Žena vybírá s mužem oblečení na jeho pracovní 

pohovor -> žena mu podá černý oblek -> muž je 

nadšený ženiným výběrem a si svlékne kalhoty -> 

oblékne si oblek a prohlíží se v zrcadle -> žena mu 

vzhled pochválí   -> vybírají doplněk k jeho 

modrým očím -> žena si prohlíží jeho celkový 

vzhled a obdivuje, jak profesionálně a atraktivně 

vypadá 

S. 2 Muž se ženou se snaží postavit stan, který si pořídili 

ke svému výročí -> když stan konečně postaví, po 

pár minutách spadne -> oba se začnou smát -> muž 

zakopne o spadlý stan a znovu se směje -> chytne 

ženu za kotník a stáhne jí k sobě, oba se situaci 

smějí 

S. 3 Žena se prochází obchodem a rozhodne se koupit si 

jablka -> krásný muž si vedle ní také vybírá jablka -

> prohodí pár slov o jablcích -> muž se na ní 

usměje a shodí všechny jablka na zem -> oba se je 

snaží zachytit -> žena do muže vrazí, zavrávorá a 

muž jí zachytí -> oba se situaci smějí -> muž 

odchází pokračovat v nákupu 

S. 4 Muž je na hodině jógy a instruktorka všechny 

vyzve, aby si našli partnera na cvičení -> žena vedle 

něj se ho zeptá, jestli budou ve dvojici spolu -> muž 

souhlasí, přisune se k ní -> cvičí spolu jógu -> po 

chvíli cvičení z jedné pozice spadnou a snaží se 

zadržet smích 
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S. 5 Muž vaří se svou přítelkyní večeři k výročí -> žena 

krájí cibuli a začnou jí téct slzy -> muž jí slzy otře, 

žena se na něj usměje -> muž dá cibuli na pánev -> 

žena vyndá kuře v marinádě a začne ho krájet -> 

muž přidává rajčata a víno a čeká, až jeho 

přítelkyně dokrájí bylinky 

S. 6 Muž se se svou blízkou kamarádkou díval na film 

a teď běží titulky -> žena si utírá slzy, muž to 

zahlídl a ihned jí řekne, že to viděl -> stáhne jí 

k sobě a začnou se smát -> muž vezme polštář a 

trefí jí s ním do hlavy -> žena se snaží zvednout, ale 

muž jí vždycky srazí do zpět na pohovku -> ženě se 

podaří se muže chytit a sebrat mu polštář -> oba se 

začnou honit po bytě -> žena muže zažene do kouta 

-> oba se smějí 

Sexuální aktivity byly popisovány v druhé osobě jednotného čísla a zahrnovaly 

objímání, líbání, svlékání a mazlení. Povídky kulminovaly při genitálních 

dotycích, které prováděl účastník na v povídce popisovaném partnerovi. 

Zároveň byly popisovány pouze partnerovo/partnerčiny fyzické charakteristiky 

a sexuální odezva. Důležitým aspektem těchto stimulů také je, že žena v nich je 

v aktivní roli, což je pro ženskou sexualitu poměrně nepřirozené. Nepopisovalo 

se to, co by partner/ka mohl (a) prožívat.  Nesexuální interakce popisovaly 

situace jako zkoušení si oblečení v kabince s kamarádem/kamarádkou, 

nakupování potravin nebo vaření jídla s dlouholetým partnerem/partnerkou. 

Tyto povídky byly předčítány profesionální herečkou neutrálním tónem hlasu. 

Účastníkům studie byla snímána jak fyziologická odezva na stimuly VPG 

přístrojem, tak následně měli hodnotit své subjektivní vzrušení. To bylo měřeno 

tak, že participanti manipulovali virtuálním měřidlem (joystick) dle toho, jak se 

subjektivně cítili být vzrušení na stupnici od 0% (žádné sexuální vzrušení) do 

100% (nejintenzivnější sexuální vzrušení; sexuální vzrušení asociované 

s orgasmem). Výsledky prokázaly, že ženy demonstrují nespecifickou reakci na 

tyto stimuly s ohledem na pohlaví, tedy jejich genitální reakce vzrostla jak při 
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prezentování povídek, v nichž je cílovým objektem muž, tak i v těch, v nichž je 

objektem žena. Nicméně jejich subjektivní vzrušení bylo významně vyšší při 

prezentování povídek s mužskými cílovými objekty. 

Všechny nahrávky z této studie nám byly od M. Chivers poskytnuty. Povídky 

mají dynamický spád, přesto mají přirozenou posloupnost, tzn., aktivity na sebe 

logicky navazují a každá aktivita je následkem té předchozí. Jednotlivým 

nahrávkám je výborně rozumět. Neutrální tón hlasu může na některé ženy 

působit rušivě a odvádět jejich pozornost od podstatného obsahu. 

Následující studie Chivers et al. (2013) ověřovala pomocí sexuálních audio 

povídek tezi, že genitální reakce mužů odpovídá jejich preferovaným sexuálním 

aktivitám, přičemž u žen tomu tak není. Pozornost byla zaměřena na zájem či 

nezájem v masochistických aktivitách. Účastníkům byly prezentovány čtyři 

audio povídky reprezentující tři odlišné kategorie. Povídky měly délku přibližně 

90 sekund, byly napsány ve druhé osobě jednotného čísla a předčítala je žena. 

Jedna kategorie popisovala příjemnou, nesexuální a nemasochistickou interakci 

mezi mužem a ženou, například konverzace v prádelně (neutrální kategorie). 

Druhá kategorie popisovala explicitní sexuální interakci se ženou, zahrnující 

aktivity jako masturbace, orální sex a soulož (konvenční kategorie). Třetí 

popisovala masochistické interakce se ženou, s důrazem na sexuální vzrušení 

plynoucí z fyzické bolesti nebo z toho, že je ovládána nebo ponižována. V této 

podobě byly audio povídky prezentovány mužům. Ženám byla přidána ještě 

jedna kategorie „čistý masochismus“, kde byla absence jakékoliv konvenční 

sexuální aktivity. Tento stimul měl zjistit efekt masochistických aktivit bez 

konvenčních praktik (jako je orální sex nebo soulož), které bývají silně 

určujícími parametry sexuálního vzrušení žen. Dále byly pro ženy vytvořeny dvě 

verze experimentálních stimulů, kdy první popisovala muže jako dominantního 

aktéra a ve druhé verzi byla dominantním aktérem žena. Tím chtěli autoři studie 

testovat interakci mezi pohlavím aktéra, sexuální aktivitou a jejím vlivem na 

sexuální reakci. Celkově tak bylo ženám pouštěno 16 audionahrávek - 2 verze dle 

pohlaví pro každou z 8 druhů nahrávek. Před a po prezentaci měli účastníci 

studie ohodnotit své subjektivní vzrušení a během prezentace jim byla míra 

vzrušení snímána fyziologicky.  
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Všechny nahrávky z této studie se nám taktéž podařilo získat. Strukturou jsou 

značně podobné nahrávkám z předchozí zmíněné studie. Nahrávky jsou opět 

předčítány pomalým a neutrálním hlasem. Na jedné straně je nahrávkám skvěle 

rozumět, účastníkům studie je dán dostatečný prostor pro pochycení a 

uvědomění si obsahu, na druhou stranu při prezentaci několikáté povídky může 

člověk právě kvůli stylu vyprávění ztratit pozornost. Avšak na základě výsledků 

z výzkumu této práce by po obsahové stránce tyto povídky mohly být 

reprezentujícími  textovými stimuly pro měření sexuálního vzrušení žen. Bylo 

zjištěno, že fantazie s násilnickým obsahem se neprolínají s ostatními 

dimenzemi (dimenze sexuálních fantazií dle Meuwissen & Over, 1991, viz 

kapitola Sexuální fantazie) a plně po obsahové stránce naplňují dimenzi 

„sexuální utrpení“. Tato dimenze zahrnuje aktivity a) jste znásilněna mužem; b) 

muž zabraňující vám v pohybu vám říká, že v bolesti je potěšení; c) partner vám 

fyzicky ubližuje; d) partner vás ponižuje; e) nejdřív musíte trpět, než vás muž 

sexuálně uspokojí. Respondentky, jež popisovaly SF s násilnickým obsahem, 

nepopisovaly žádné jiné aktivity, jež by zapadaly do ostatních dimenzí dle 

Meuwissen & Over (1991). 

Posledními materiály, které se nám podařilo získat, byly ze studie Suschinsky 

& Lalumière (2010), kteří hodnotili subjektivní a genitální sexuální vzrušení 

mužů a žen na audionahrávky popisující sexuální aktivity různého typu. Cílem 

studie bylo ověřit hypotézu, že jestliže nespecifický vzorec ženského sexuálního 

vzrušení připravuje tělo na sexuální aktivitu, tudíž chrání pohlavní orgány před 

zraněním, tak by ženy měly genitálně reagovat na jakýkoliv stimul naznačující 

sexuální aktivitu, a to i takový, který popisuje extrémní násilí. Pro tuto studii 

byly vytvořeny audio nahrávky, které měly přibližně délku 2 minut. Ženám 

i mužům bylo prezentováno celkem 14 povídek, jež byly předčítány ženou 

z jejího pohledu (tzn. první osoba jednotného čísla). Obsahy povídek byly 

standardizovány a sledovaly následující formát: pár vět uvedlo prostředí, v němž 

se aktivity odehrávaly, popis prvního kontaktu mezi mužem a ženou, ženina 

reakce, následná reakce muže, ženin zážitek, mužovy závěrečné činy, mužův 

konečný stav a ženin konečný stav. Povídky se lišily ve třech důležitých 

parametrech: a) souhlas – souhlas ženy s aktivitami a užívá si je kontra 

odmítnutí a prožívání nepříjemných pocitů; b) násilí – povídky, ve kterých se 

vyskytuje zranění a utrpení kontra povídky, ve kterých se nic takového 
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nevyskytuje; c) sexuální obsah – povídky, ve kterých dojde k sexuálním 

aktivitám a nahotě kontra povídky, ve kterých k takovým aktivitám nedojde. Ve 

výsledku tedy vzniklo 8 kombinací povídek. Každá kategorie pak byla 

zastoupena 5 příběhy a 2 z nich byly pro každého účastníka studie náhodně 

vybrány.  

Tyto povídky byly ze získaných textových materiálu nejdelší (v průměru 350 

slov. Styl prezentace stimulů je jednotvárný. V povídkách byla často 

zakomponována přímá řeč, což může být pro některé ženy zpestřujícím 

elementem. Povídky byly prezentovány v první osobě jednotného čísla, což 

některým ženám může umožnit lépe se projektovat do situace. 

Vzhledem k výše zmíněným negativům neutrální prezentace stimulů 

navrhuji, že by mohlo být relevantnější měřit sexuální vzrušení žen pomocí 

textových materiálů, kdy by si účastníci studií sami četli sepsané povídky. Mohli 

by si tak daný text uzpůsobit vlastnímu hlasu a tempu a lépe se tak s daným 

obsahem ztotožnit. 

2. Sexuální fantazie 

Sexuální fantazie (SF) zahrnují jakýkoliv mentální obraz, který má pro 

jednotlivce erotický význam (Sierra et al., 2006). SF jsou téměř všeobecnou 

zkušeností a nejběžněji obsahově zahrnují romantiku a sex (Singer, 1966). Kvůli 

jejich sociálnímu i klinickému významu jim musí být zaručen stejně pečlivý 

výzkum jako jakémukoliv jinému důležitému aspektu lidského života. Studie 

zabývající se SF se často využívají v poradenské a terapeutické praxi, která 

využívá znalostí reakcí na podněty, rozdílů, četností a důvodů výskytu a projevů, 

jež se SF souvisí. SF se dnes využívají především k detekci případných deviantů 

(Binter, 2010). Tato práce zkoumá obsah a strukturu SF kvalitativním 

přístupem a může být využita při tvorbě stimulů (zejména textových) pro 

měření sexuálního vzrušení žen. 

Dosavadní studie prokázaly, že téměř 95% mužů i žen potvrdilo, že se u nich 

sexuální fantazie alespoň někdy vyskytly. Porozumění sexuálním fantaziím se 

proto zdá být stěžejní pro komplexní porozumění lidské sexuality (Leitenberg 

& Henning, 1995). Jejich spouštěčem může být prakticky cokoliv. Například to, 
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co čteme, vidíme, zažíváme nebo mohou být také úplně vymyšleny (Jones & 

Barlow, 1990). Jedním z  důvodů pro zvážení studia sexuálních fantazií může 

být to, že mohou ovlivnit pozdější sexuální chování a také mohou reflektovat 

minulé sexuální zážitky (např. Eisenman, 1982). Dalším důležitým aspektem je, 

že nezávisí na participaci partnera tak jako reálné sexuální chování a mohou tak 

relevantněji odrážet (vrozené i naučené) pohlavní rozdíly v sexuálních 

preferencích (Ellis & Symons, 1990). Obecně lze tvrdit, že se většina sexuálních 

fantazií jeví jako úmyslně vyvolávané vzory myšlenek určené ke stimulaci nebo 

zvýšení příjemných sexuálních pocitů bez ohledu na to, zda se představy týkají 

vzpomínek na minulé sexuální zkušenosti, předpokládaných budoucích 

sexuálních aktivit, zbožných přání nebo snů, které jsou vzrušující v představách, 

ale nemusí existovat žádná touha pro jejich realizaci ve skutečném životě 

(Leitenberg & Henning, 1995). 

Definic sexuálních fantazií je v odborné literatuře mnoho, pro účely této 

bakalářské práce bude používána následující, která je též nejkomplexnější: 

„Sexuální fantazie může být podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka na 

nějakou romantickou či sexuální aktivitu. Může být čistě imaginativní nebo 

zcela realistická. Přichází spontánně nebo může být úmyslně vyvolána, 

popřípadě vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy. 

Sexuální fantazie se mohou odehrávat mimo sexuální aktivitu nebo se mohou 

objevovat během masturbace nebo sexuální aktivity s partnerem. (Wilson, 

1978).“ Níže bude popsána variabilita v obsazích SF a faktory, jež daný obsah 

mohou ovlivňovat. 

2.1. Obsah sexuálních fantazií 

Poměrně ve velkém počtu studií bylo využito faktorové analýzy 

k empirickému odvození dimenzí sexuálních fantazií (SF). Metoda dokáže nalézt 

pomocí menšího počtu latentních proměnných – faktorů tzv. skryté společné 

znaky, které jsou dále společné několika více pozorovaným proměnným (Binter, 

2012). Obvykle tyto studie zpočátku účastníkům poskytují seznam sexuálních 

fantazií na základě fantazií získaných z rozhovorů nebo jiných dříve 

publikovaných studií. Respondenti jsou pak dotazováni, zda se u nich někdy 

objevila některá fantazie ze seznamu, četnost výskytu dané fantazie a někdy i na 
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její vzrušivost. Následně je provedena faktorová analýza těchto dat. První 

v tomto ohledu byla studie z roku 1976, jejíž autory byli Crepault et al. 

Vyžadovali po ženách, aby ohodnotily, zda se u nich nikdy, někdy nebo často 

vyskytla některá z 31 sexuálních fantazií na seznamu. Bylo nalezeno a 

interpretováno šest faktorů spíše na základě jejich psychologického významu, 

než z hlediska identifikování samotného obsahu. Ty byly označeny jako popírání 

zodpovědnosti (agresivní témata), dialektika (témata personalizace vs. 

odosobnění), narcismus (témata sexuální odchylky a zakázaných aktivit), 

potřeba dospělého statusu (témata svádění), masochismus (motivy ponižování), 

potřeba ujištění o fyzickém vzhledu (motivy voyeurství a exhibicionismu). 

V paralelní studii Crepault & Couture (1980) identifikovali sexuální sílu, 

agresivitu, masochismus, mateřskou image, exhibicionismus a potřebu dokázání 

si sexuální dominance jako dimenze mužských sexuálních fantazií. Wilson 

& Lang (1981) rozlišovali mezi explorativními (např. skupinový sex), intimními 

(např. soulož), nezúčastněnými (např. fetišismus) a sadomasochistickými (např. 

být nucen k sexuálním aktivitám) fantaziemi. V této studii však byla faktorová 

analýza založena na hodnocení mužů i žen. Arndt et al. (1985) získali hodnocení 

toho, jak často studenti a studentky vysokých škol prožili nějakou z 20 

uvedených sexuálních fantazií v předchozím roce. Na základě faktorové analýzy 

dat byly vyhodnoceny čtyři dimenze ženských SF (pojmenovány jako romantika, 

různorodost, utrpení, dominance). Čtyři faktory, specifické pro muže, byly 

nazvány jako síla, stejné pohlaví, nepopulární fantazie a drsný „mačo“ obsah. 

Autory poslední studie snažící se o popis dimenzí SF jsou Meuwissen & Over 

(1991). Identifikovali taktéž pomocí faktorové analýzy velkého souboru 

sesbíraných obsahů SF žen a na základě typologie SF žen 5 dimenzí SF (genitální 

SF, smyslové SF, sexuální moc, sexuální utrpení a zakázaná sexuální aktivita). 

Do jednotlivých kategorií byly zařazeny následující sexuální aktivity: 

Genitální sexuální fantazie 

 Stimulujete partnerovy genitálie rukou 

 Váš partner stimuluje vaše genitálie pusou a jazykem 

 Máte pohlavní styk (vy jste nahoře) 

 Váš partner stimuluje vaše genitálie rukou 

 Stimulujete partnerovy genitálie pusou a jazykem 
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Smyslové sexuální fantazie 

 Partner se na vás zamilovaně dívá 

 Ležíte s partnerem v posteli 

 Tančíte s partnerem 

 Mazlíte se s partnerem 

 Vískáte partnera ve vlasech 

Fantazie sexuální síly 

 Svedete muže, který je ještě panic 

 Upoutáte muže a donutíte ho mít s vámi sex 

 Sex se slavným mužem (s celebritou) 

 Sex na neobvyklém místě 

 Jste úchvatná žena a překrásný muž s vámi má sex 

Fantazie sexuálního utrpení 

 Jste znásilněna mužem 

 Muž zabraňující vám v pohybu vám říká, že v bolesti je potěšení 

 Partner vám fyzicky ubližuje 

 Partner vás ponižuje 

 Nejdřív musíte trpět, než vás muž sexuálně uspokojí 

Fantazie zakázané sexuální aktivity 

 Vy a muž máte sex, zatímco se ostatní dívají 

 Partner vás pozoruje při masturbaci 

 Máte sex s mužem, kterého neznáte 

 Zúčastníte se skupinového sexu 

 Máte pohlavní styk se ženou 

Tyto dimenze se stále používají jako určité měřítko v ostatních studiích, 

ačkoli takové kategorizování nemusí být dnes úplně nejaktuálnější. Meuwissen 

& Over poukázali také na to, že výsledek zjištěné faktorové analýzy samozřejmě 

závisí na původním seznamu položek, jež účastníci hodnotí. Pokud některé 

položky nejsou zahrnuty v seznamu (např. držení se za ruce při měsíčním svitu, 
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sex s více partnery nebo donucení k sexuálním aktivitám), pak se nemohou 

projevit v oddělitelných faktorech. Ve většině z těchto studií jsou proto seznamy 

rozsáhlé. Přesto by některým stále mohlo být vytýkáno, že jsou příliš omezené 

nebo neobjektivní. Hlavním problémem uvedených studií je, že každá použila 

jiný seznam sexuálních fantazií.  

I přesto, že studie nebyly provedeny pomocí identického seznamu vstupních 

položek, lze rozpoznat některé společné rysy v získané struktuře a počtu a náplní 

nalezených faktor. Leitenberg & Henning (1995) uvedl čtyři zastřešující 

obsahové kategorie jak pro muže, tak i pro ženy: 

a) Konvenční intimní heterosexuální představy s minulými, 

současnými nebo imaginárními milenci, kteří jsou obvykle té dané 

osobě známé. 

b) Scény naznačující sexuální sílu a neodolatelnost (včetně svádění, 

scén s více partnery, atd.) 

c) Scény zahrnující poněkud pestré nebo „zakázané“ sexuální aktivity 

(různá prostředí, pozice, praktiky, pochybní partneři, atd.) 

d) Submisivně-dominantní scény, ve kterých je zahrnut nebo přímo 

vyjádřen nějaký druh fyzické síly nebo sadomasochistické 

představy. 

Některé SF mohou mít pouze obrazovou formu, jiné mohou být vnímány 

jinými smysly, zejména hmatem a kombinací chuti a čichu (Graham, 1998). 

Struktura jednotlivých fantazií není dodnes zcela prozkoumaným jevem. Arnow 

(2002) ve své studii navíc uvedl, že mozkové struktury, jež se zapojují během 

sexuálního vzrušení, nejsou při žádné jiné stimulaci využívány.  

Výzkumy zabývající se strukturou SF uvádějí, že stavba fantazie probíhá 

v několika různých krocích. V souvislosti se spouštěčem, který SF vyvolává, však 

tyto kroky mohou být řazeny v různém pořadí (Binter, 2012).  Stoller (1985) 

identifikoval následující kroky: 

a) Sebeidentifikace – vykonstruování vlastní role v SF a určení 

charakteristik ostatních osob 
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b) Akce – uspořádání probíhajících aktivit. Aktivity často probíhají 

v opakujících se smyčkách, v některých smyčkách může docházet ke 

změně partnerů 

c) Finální fáze – dochází k rychlým zvratům v příběhu, výměna rolí postav, 

fáze je v okamžiku orgasmu zakončena rychlými sekvencemi 

d) Návrat do reality („odfantazijnění“) – ukončení příběhu 

Jak již výše bylo zmíněno, se SF pracuje i poradenská a terapeutická praxe. 

Proto analýza jejich struktur by mohla být dobrou podporou pro rozvoj 

preventivní péče a rehabilitačních programů. 

2.2. Faktory ovlivňující obsah sexuálních fantazií 

V úvodu této kapitoly bylo řečeno, že sexuální fantazie jsou ovlivněny tím, co 

jsme prožili, přečetli, viděli nebo mohou být úplně vymyšleny. Fantazie může 

být zpracována a měněna různými způsoby. Zachovány jsou prvky fantazie, 

které jsou nejvíce vzrušující a ty nevzrušující jsou vytěsněny. Samozřejmě, že 

když se objeví další vzrušující prvky, mohou být do fantazie začleněny. Nové 

sexuální zkušenosti mohou vést k novým sexuálním fantaziím nebo mohou 

posílit ty dřívější (Leitenberg & Henning, 1995). Ačkoliv není úplně 

jednoznačné, proč je určitá sexuální fantazie pro někoho vzrušivější než jiná, 

výzkumy naznačují, že velkou roli sehrávají biologické faktory, socializační 

proces nebo i jedincovo vrozené preference (např. Binter & Klapilová, 2011). 

Hodnotným přínosem v této oblasti byla případová studie (Luria, 1982) dvou 

sester, které byly v útlém věku stejnoměrně vystavovány pornografii. Obě sestry 

uvedly, že začaly pravidelně masturbovat přibližně ve věku šesti let. Jedna však 

tvrdila, že při masturbaci používá výjevy viděné v pornografických magazínech 

a druhá, že nikoliv. Studie názorně ukazuje, jak je obtížné hledat, co tvoří 

odlišné preference sexuálních fantazií i mezi lidmi s podobnými životními 

zkušenostmi. Samozřejmě se na preferencích podílejí i jiné aspekty, jako osobní 

zážitky nebo vývoj osobnosti. Nejkonzistentnější výsledky ohledně vztahu mezi 

sexuální zkušeností a obsahem sexuálních fantazií dokazují, že jedinci s více 

sexuálními zážitky vykazují větší variabilitu sexuálních fantazií (např. Knafo 

& Jaffe, 1984). Větší sexuální zkušenost je také spojována s fantaziemi, které 

jsou daleko explicitnější a intenzivnější (např. Pelletier & Herold, 1988). Lze 
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tedy tvrdit, že lidé mají častěji fantazie o jim známých tématech a s nárostem 

sexuálních zkušeností také přibývají různorodé sexuální fantazie. Pelletier 

& Herold (1988) však také uvedli, že stereotyp v sexuální oblasti může též 

ovlivnit obsah sexuálních fantazií. U mladých svobodných žen je 

pravděpodobnější, že sní o svých současných milencích, vdané ženy častěji 

fantazírují o jiných mužích a Hariton & Singer (1974) zjistili, že více sexuálních 

fantazií se vyskytuje u nešťastně vdaných žen než u šťastně vdaných.  

Ačkoliv se několik málo studií zabývalo tím, jak osobnostní rysy nebo 

jednotlivé postoje k sexualitě mohou ovlivňovat konkrétní obsahy sexuálních 

fantazií, není zcela jasné, jak všechny faktory přispívají k preferování 

jednotlivých obsahů. Převažující teorie a předcházející důkazy naznačují, že 

obsah upřednostňovaných sexuálních fantazií částečně závisí na podmiňování, 

během kterého jsou zjištěny vzrušující prvky a ty jsou následně opakovaně 

párovány s dalším příjemným sexuálním vzrušením, orgasmem při masturbaci a 

jinými sexuálními aktivitami. Dále obsah preferovaných sexuálních fantazií 

ovlivňuje to, co člověk přímo sám v životě prožil a i to, co jen někde přečetl nebo 

viděl (Leitenberg & Henning, 1995). 

2.2.1. Nejběžnější sexuální fantazie 

Data o obsahu sexuálních fantazií se získávají různými způsoby. Jedním 

způsobem jsou studie, kde participanti vybírají ze seznamu vyjmenovaných 

sexuálních fantazií ty, které se u nich samých vyskytují. Bohužel se tyto seznamy 

mezi studiemi různí. V ostatních případech jsou participanti požádáni, aby 

napsali svou nejoblíbenější, nejvíce vzrušující nebo nejčastěji se vyskytující 

sexuální fantazii. Přes rozdílné vzorky populace a metodologické postupy, 

kterých se ve studiích užívá, jsou některá zjištění zřejmá a obecně konzistentní. 

V průkopnické studii v této oblasti, Hariton & Singer (1974) poskytli 141 

vdaným ženám seznam o 15 různých sexuálních fantaziích, jež byl vytvořen na 

základě pilotních výzkumů. Jako nejběžnější fantazie vyšly: 

a) „sexuální aktivity s imaginárním romantickým milencem“ - ta byla těsně 

následována  

b) „představy o fyzickém přemožení nebo donucení se vzdát“  

c) „znovuprožívání určitého sexuálního zážitku“ 
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d) „představy o hříšných nebo zakázaných aktivitách.“ 

Crepault et al. (1976) a Crepault & Couture (1980) zjistili, že dvě 

nejpopulárnější fantazie pro muže i ženy byly: 

a) připomínat si předešlou sexuální zkušenost 

b) fantazie s partnerem 

Shanor (1978) dělala rozhovory s 303 ženami a uvedla pět nejčastějších 

fantazií:  

a) sex s novým partnerem 

b) připomínání si předchozí sexuální zkušenosti 

c) sex se slavnou osobou (celebritou) 

d) svádění mladšího muže nebo chlapce  

e) sex se starším mužem 

Davidson (1985) zase uvedl jako top pět ženských:  

a) sexuálních fantazií sexuální aktivity se současným partnerem 

b)  připomínání si minulé sexuální zážitky 

c) různé sexuální pozice během soulože 

d) mít pohlavní styk v jiných místnostech než je ložnice  

e) provozovat sex na koberci 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejčastěji se vyskytující fantazie napříč studiemi 

patří připomínání si minulých sexuálních zážitků a sex se současným / novým 

partnerem. Mezi další velmi často se vyskytující sexuální fantazie patří orální 

sex, sex na romantickém místě, náznaky sexuální síly nebo neodolatelnosti a být 

donucován k sexuálním aktivitám (např. fantazie o znásilnění).  

Právě představování si „znásilnění“ je stále tak trochu kontroverzním 

tématem. Vzhledem k tomu, že takový obsah sexuálních fantazií není u žen 

ničím raritním (dle Bivona & Critelli, 2009 se vyskytují u 31 – 62 % žen), bude o 

něm pojednáno podrobněji. 

Jak už napsala Helen Hazen (1983): „Nezdá se být normální, že by si člověk 

chtěl představovat znásilnění. Opravdovou záhadou je, proč to někdo dělá“ (s. 

23). I když lidé často fantazírují o událostech, které si nepřejí, aby se staly 
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skutečností, představy o znásilnění se liší v klíčových ohledech. Například tzv. 

katastrofické scénáře (propadnutí u zkoušky, smrt příbuzných, apod.) nejsou 

v lidských fantaziích ničím neobvyklým. Nicméně tyto představy jsou 

nepříjemné a vyvolávají negativní emoce. Na druhé straně fantazie o vynuceném 

sexu jsou často příjemné a sexuálně vzrušující (Kanin, 1982). Pro přehlednější 

orientaci v terminologii se sexuální fantazie o znásilňování zpravidla řídí právní 

definicí znásilnění. Toho se dle českého trestního zákoníku dopustí ten, „kdo 

jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí 

k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti.“ 

Proto pojem ženských sexuálních fantazií o znásilňování zahrnuje použití nebo 

hrozbu fyzické síly, paralyzování oběti například ve spánku nebo intoxikací, 

donucení ženy k sexu proti její vůli, to znamená proti vůli charakteru, se kterým 

se ve fantazii identifikuje (Critelli & Bivona, 2008). Sexuální fantazie 

o znásilňování tak obsahují tři klíčové prvky: sílu, sex a nesouhlas s vymáhanou 

sexuální aktivitou. 

Současné studie dokazují, že prevalence sexuálních fantazií o znásilnění u žen 

je 31 – 62%. Drtivá menšina těchto fantazií je zcela nepříjemná a bez erotického 

náboje. Bylo odhadnuto, že více než 90% těchto představ je buď erotických nebo 

erotických a averzních dohromady (Bivona & Critelli, 2009). Otázkou zůstává, 

proč si ženy tak často představují znásilnění, když si snadno mohou 

představovat situace, které neobsahují hrubou sílu a donucování? 

Za uplynulých 45 let, kdy se přibližně výzkumníci začali submisivními 

fantaziemi zabývat, bylo uvedeno několik vysvětlujících teorií ohledně důvodu 

jejich výskytu. Jednu z prvních teorií, jež budí spíše intuitivní dojem, nabídla 

Hariton (1973). Nadnesla, že v mnoha ohledech tyto fantazie představují spíše 

sexuální sílu, nežli slabost, protože žena vnímá sebe samu jako natolik žádoucí, 

že jí nelze odolat a muž si zkrátka nemůže pomoct. Ve fantazii si žena 

představuje, že si podvolení mužské síle užívá, takže je to děláno pro její 

potěšení. Ačkoliv mít pocit neodolatelnosti je také typickým tématem 

v konsensuálních fantaziích, vědci se domnívají, že struktura fantazií 

o znásilnění, jež obsahují postavu muže, který porušuje sociální normy a riskuje 

právní důsledky, jen aby mohl na chvíli vlastnit ženu, se ve skutečnosti zaměřuje 

na její vysokou žádoucnost (Bivona et al., 2012). Jinými slovy tato teorie tvrdí, 
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že fantazie o znásilňování jsou jen dalším příkladem ujišťování se o sexuální síle 

a neodolatelnosti - téma běžné a často se objevující v sexuálních fantaziích, 

zahrnující též svádění, skupinový sex, exhibicionismus, apod. 

Druhou teorií a také často uváděným vysvětlením, proč tolik žen fantazíruje 

o znásilnění, je, že tyto fantazie ženám umožňují, aby potlačily svůj pocit studu 

či viny, který může z přímo vyjadřované sexuální touhy vyvstat (např. Moreault 

& Folingstad, 1978; Hawley & Hensley, 2009). Toto vysvětlení je ještě 

pravděpodobnější, pokud je představované sexuální chování ve společnosti 

považované za obecně nepřijatelné (např. vyspat se s přítelovým nejlepším 

kamarádem nebo s někým, koho žena sotva zná). Tím, že se fantazie objeví ve 

formě znásilnění, postava ženy je v té dané fantazii vlastně donucena udělat 

něco, co dělat nechce. Následně tedy nemůže být odsuzována za to, co se stane. 

Moreault & Folingstad (1978) uvedly s touto hypotézou konzistentní data. Na 

vzorku 90 vysokoškolaček zjistily, že účastníce, které se umístily vysoko na škále 

obecného pocitu viny ze sexuálních aktivit, uváděly mnohem častější výskyt 

fantazií typu, že byly donuceny se vzdát nebo byly donuceny k sexu. Účastnice 

výzkumu umístěné vysoko na škále též častěji uváděly fantazii „Jsem tak krásná, 

že mi muži nemohou odolat.“ Na druhou stranu Pelletier & Herold (1988) ve své 

studii na poněkud starším vzorku vysokoškolaček nepodpořili, že by existoval 

nějaký vztah mezi sexuálními fantaziemi o znásilnění a pocitem viny ze 

sexuálních aktivit. S tímto tvrzením souhlasí i o něco novější studie Hawley 

& Hensley (2009). 

V přímém kontrastu k teorii o pocitu viny je teorie otevřenosti k sexuálním 

zážitkům. Tato teorie uvádí, že fantazie s obsahem znásilnění mohou pocházet 

z obecně otevřeného a akceptovaného postoje k sexualitě bez pocitu viny (např. 

Pelletier & Herold, 1988, Strassberg & Lockerd, 1998). Například Pelletier 

& Herold zjistili, že ženy, které prožily větší variabilitu sexuálních aktivit a měly 

více sexuálních partnerů, mají také rozmanitější sexuální fantazie, častěji 

fantazírují o sexu a mají větší sklon, než ostatní ženy, k fantazírování 

o znásilnění. 

Vzhledem k tomu, že fantazie o znásilnění jsou stále vnímány jako 

společensky nepřijatelné nebo jako potenciálně zahanbující, jsou také často 

podceňovány a přehlíženy. I když fantazie s tímto obsahem nepatří mezi 
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nejčastěji se vyskytující, patří mezi jedny z nejoblíbenějších a hrají významnou 

roli v sexuálních fantaziích 1,5 žen z deseti (Critelli & Bivona, 2008). Zdá se, že 

se obsah fantazií o znásilňování souvisle mění, ale většina žen, u kterých se tyto 

fantazie objevily, tak jako jeden nebo druhý typ. Erotičtější fantazie obvykle 

zahrnují atraktivního dominantního muže, který ženu přemáhá s vášní a 

používá přiměřenou sílu k tomu, aby mohl souložit s ženou i přes její nesouhlas. 

V averznějších fantaziích se typicky vyskytuje výhružný a často neatraktivní 

muž, jež používá násilnější praktiky, aby ženu znásilnil nebo se o to alespoň 

pokusil. Žena ve fantazii dává najevo silný odpor a nesouhlas k jakékoliv 

sexuální aktivitě. 

2.2.2. Deviantní sexuální fantazie 

Jak už bylo výše zmíněno, u spousty lidí se vyskytují tzv. „zakázané“ sexuální 

fantazie, avšak bez jakéhokoliv záměru tyto fantazie uvést v praxi. Zde je tudíž 

na místě otázka, jaké fantazie (a jestli vůbec některé) by měly být považovány za 

deviantní a jestli obsah takových fantazií může pozitivně korelovat se sexuálními 

delikty? Je faktem, že všechny studie zaměřující se na problematiku sexuálně 

deviantních fantazií, byly provedeny na mužském vzorku. Nicméně v posledních 

letech výzkumníci tématu přikládají značnou důležitost, a proto o něm bude 

pojednáno i v této práci. 

Ačkoliv termín „deviantní sexuální fantazie“ je v literatuře frekventovaně 

používaným termínem, neexistuje žádná jeho formální definice. Oxfordský 

slovník definuje výraz deviantní jako „věc nebo osobu, která se odchyluje od 

běžného chování“. Jelikož výzkumy dokazují, že se (podle této definice) 

deviantní fantazie vyskytují i u lidí, kteří nepáchají sexuální delikty, výraz se tak 

ve vztahu k sexuálním fantaziím stává nesprávně používaným. Leitenberg 

& Henning (1995) obzvláště zdůraznili tento bod a dodali, že termín „deviantní 

sexuální fantazie“ je zavádějící, ne-li přímo spojený s deviantním sexuálním 

chováním. Navrhli, že by byl možná přesnější termín „fantazie obsahující 

deviantní chování“. V důsledku toho, Leitenberg & Henning naznačují, že by 

měla být věnována zvláštní pozornost jedincům, jež nedokáží rozeznat hranice 

mezi fantaziemi a chováním. 
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Právě vzhledem k definičnímu problému obklopující pojem „deviantní 

sexuální fantazie“, Bartels & Gannon (2011) navrhli alternativní termín „vysoce 

rizikové sexuální fantazie“ a s ním i zřetelnou koncepční definici. Jedná se 

o jakýkoliv duševní obraz, který zahrnuje propracovaný sexuální scénář se 

zkreslenými cíli a / nebo prostředky, jejichž opakované užívání může zvýšit 

riziko spáchání sexuálního trestného činu v případě určitého kontextu a / nebo 

dispozicí u toho, u koho se fantazie vyskytují. Dále zdůrazňují, že se nejedná 

o pracovní definici, která by měla měřit nebo kvantitativně vyjadřovat určité 

jevy. Tím, že definice uvádí, že sexuální fantazie zahrnují jakýkoliv duševní 

obraz, patří tam tak ty, co jsou založeny jak na paměti, tak i na představivosti. 

Za druhé, kladením důrazu na jejich strukturu propracovaného scénáře se jasně 

odlišují od letmých sexuálních myšlenek. V neposlední řadě, tvrzením, že jejich 

obsah zahrnuje sexuální chování se zkreslenými cíli a / nebo prostředky, je 

pokryta řada sexuálních témat vztahujících se k riziku sexuální trestné činnosti 

(tedy např. použití hrubé síly, znásilnění, obtěžování, vražda, exhibicionismus) 

a to bez použití sporného pojmu „deviantní“. Naopak se tedy jedná o čistě 

konceptuální (nebo teoretickou) definici, která se snaží vyřešit některé z výše 

popsaných nedostatků ostatních definic sexuálních fantazií. 

Dosavadní výzkumy poskytují vysvětlení, jak jsou sexuální fantazie pachatelů 

ovlivňovány čtyřmi hlavními faktory, jmenovitě sexuálním vzrušením, citovými 

stavy, povahovými rysy a chováním. 

Předpokládá se, že úroveň sexuálního vzrušení je ovlivněna tím, zda je 

erotický podnět považován za sexuálně žádoucí, což následně vedlo 

k předpokladu, že je sexuální vzrušení ukazatelem sexuální touhy (Rempel & 

Serafini, 1995). Tato myšlenka podporuje odůvodnění identifikace deviantního 

sexuálního vzrušení jako prostředek, kterým se buduje deviantní sexuální 

zájem. Například u člověka, který vykazuje vyšší úroveň vzrušení vůči 

deviantním podnětům než vůči podnětům nedeviantním, lze očekávat, že bude 

skrývat deviantní sexuální touhu nebo zájem (Abel et al., 1977). Palk & 

O'Gorman (parafrázováno z Bartels & Gannon (2011)) nedokázali na vzorku 

osmi sexuálních delikventů prokázat habituaci v odezvě sexuálního vzrušení na 

jim osobně přizpůsobených sexuálních fantazií, jež jim byly pouštěny z audio 

nahrávek. To by mohlo naznačovat, že sexuální delikventi kognitivně 
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zpracovávají erotické podněty odlišně na rozdíl bezúhonných. Z teorie, kterou 

uvedli Ward & Casey (2010) lze předpokládat, že jsou nezbytné vnitřní i vnější 

prvky pro jedincovo vnímání, aby si mohl vytvořit a prožít sexuálně vzrušující 

fantazii. Tato teorie může být také použita pro lepší porozumění vztahu mezi 

deviantními fantaziemi a pornografií nebo jinými vnějšími prvky. 

Druhým faktorem, který ovlivňuje deviantní sexuální fantazie, jsou citové 

stavy. McKibben et al. (1994) zjistili, že pachatelé, kteří se dopustili znásilnění, 

také uvedli, že ve svém životě zažili odmítnutí, pocit neschopnosti, samotu po 

mezilidském konfliktu, hněv a ponížení. Dále objevili významný vztah mezi 

negativní náladou a přítomností deviantních sexuálních fantazií. Jedinci, kteří 

využívali při masturbaci deviantní sexuální fantazie, také uváděli, že byli ve 

špatné náladě. U osob, které se dopustily zneužívání dětí, se negativní nálada 

v naprosté většině shodovala s deviantními fantaziemi, ale fantazírování nebylo 

spojeno s masturbací. Jako nejčastěji se vyskytující emoci, jež následuje po 

konfliktu, uváděli osamělost a tíseň. Podobně v navazující studii Proulx et al. 

(1996) uvedli signifikantní vztah mezi určitým negativním emocionálním 

stavem a výskytem deviantních sexuálních fantazií. Například uváděný výskyt 

emocí jako je hněv, osamělost a ponížení byl značný pro pachatele, kteří se 

dopustili znásilnění, osamělost a ponížení pro heterosexuální pedofily 

a osamělost pro homosexuální pedofily. Co je patrné z obou studií, že častá 

osamělost je označována jako nejčastější emoční stav napříč různými typy 

pachatelů. 

Povahové rysy tvoří třetí faktor, avšak touto problematikou se zabývala jen 

hrstka studií. Curnoe & Langevin (2002) zjišťovali vztah mezi deviantními 

sexuálními fantaziemi a povahou člověka. Otestovali na vzorku 228 sexuálních 

delikventů a mužů, kteří se žádného sexuálního deliktu nedopustili, jestli určitý 

patologický povahový rys může mezi sebou rozlišit ty, u kterých se vyskytují 

deviantní fantazie a u kterých nikoliv. Výsledek studie prokázal, že ti, kteří mají 

deviantní fantazie, se umístili výše na škálách různého typu, jako jsou 

psychopatické odchylky, maskulinita-feminita, paranoia a schizofrenie. To se 

také ukázalo být jako klinicky signifikantní.  Také vykazovali vyšší skóre na sub-

škálách sociálního odcizení, emocionálního odcizení a odcizení od svého já. To 
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může být důvodem, proč tolik sexuálních delikventů, u kterých se vyskytují 

sexuální deviantní fantazie, uvádí, že se často cítí být osamělí. 

Zásadní oblastí je vztah mezi sexuálními deviantními fantaziemi a chováním 

souvisejícím s pácháním sexuálních deliktů. Neexistuje téměř žádný důkaz pro 

tvrzení, že by samotná fantazie mohla vyústit ve spáchání trestného činu 

(Leitenberg & Henning, 1995). Ve skutečnosti je široce uznávaným názorem, že 

existují různá etiologická zohlednění, proč může dojít sexuálním trestným 

činům. Přičemž každé z nich zahrnuje kombinaci různých kognitivních, 

emocionálních a behaviorálních faktorů, které mohou nebo nemusí zahrnovat 

výskyt sexuální fantazie. Z výzkumu deviantních sexuálních fantazií a 

kriminálního chování vyplývá, že fantazie mohou hrát dvě role. První spočívá v 

přispívání k riziku výskytu trestných činů (Bartels & Gannon, 2011). Tato 

myšlenka je podpořena výzkumem, ze kterého vyplývá, že někteří pachatelé 

používají sexuální deviantní fantazie ještě před tím, než se vůbec dopustí 

sexuálního deliktu. MacCulloch et al. (1983) zjistili na vzorku 16 sexuálních 

delikventů, že 13 z nich uvedlo, že tráví před spácháním svých trestných činů 

dlouhou dobu masturbací nad sadistickými fantaziemi. Obsah těchto fantazií 

zahrnuje znásilňování, sodomii, unešení, bičování, mučení i zabíjení. Druhým 

způsobem, jak může fantazie souviset s trestnými činy je, že utváří vliv na vzorce 

chování, jež se pak projevují během daného trestného činu, což se také běžně 

nazývá jako modus operandi. Například, draví (ti, co se snaží o kontakt surovým 

způsobem) sexuální delikventi, kteří si své činy pečlivě plánují a vykazují větší 

organizovanost, uvedli, že často aktivně jednají na základě svých fantazií. Deu & 

Edelmann (1997) uvedli, že sexuální predátoři popisovali scénáře, které byly 

podstatně více propracované, organizované a komplikovanější než ty, které 

popisovali oportunní sexuální delikventi, pachatelé jiných trestných činů 

a bezúhonní. V důsledku toho autoři došli k závěru, že je pro sexuální predátory 

charakteristický propracovaný a složitý svět fantazií, jež ovlivňuje jejich vzorce 

chování při páchání trestné činnosti. 

Dosavadní výzkum nám poskytuje pochopení sexuálních fantazií používaných 

pachateli sexuálních trestných činů, a jak se vztahují ke čtyřem hlavním 

faktorům (sexuálnímu vzrušení, citovým stavům, povahovým rysům 

a k chování). Je třeba poznamenat, že i když byl každý faktor zmíněn zvlášť, ve 
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vztahu k sexuálním fantaziím se prolínají a navzájem spolu souvisejí. 

Působením vícera faktorů pak může být ovlivněna zkušenost sexuálního 

delikventa se svými sexuálními fantaziemi. 

3. Shrnutí teoretické části 

SF jsou tedy představy s erotickým, vzrušivým nábojem, které jedinec nemusí 

pokaždé chtít zrealizovat. Jejich prevalence je velmi vysoká (95% mužů i žen 

potvrdilo, že se u nich SF alespoň někdy vyskytly), a proto se studium SF zdá být 

zásadní pro komplexní porozumění lidské sexuality. Spouštěčem SF může být 

téměř cokoliv, například to, co čteme, vidíme nebo zažijeme. SF vyskytují 

v různých kontextech – při masturbaci, sexuální aktivitě nebo mimo jakoukoliv 

sexuální aktivitu (denní snění). Nepodléhají vnějším tlakům, jako je prostředí 

nebo názory okolí, proto mohou relevantněji odrážet preference a vyladění 

jedince. 

Z teoretické rešerše vyplývá, že i když je téma SF často zkoumaným tématem 

v řadě psychologických studií, je v nich stále několik zásadních prázdných míst. 

Tyto studie pracují s daty ve velké míře kvantitativním způsobem. Data získávají 

dotazníkovým šetřením, které obsahují redukované výroky a respondenti je tak 

mohou chápat různým způsobem. Rovněž nebyla doposud popsána typická 

struktura SF žen.  

Leitenberg & Henning (1995) také upozorňují, že je třeba dlouhodobých 

studií, jež by monitorovaly proměnu obsahu SF během života jedince a faktory 

související s těmito změnami. Takové studie by poskytly data o tom, jak si lidé 

doopravdy utvářejí preferované SF, jaké faktory mohou za jejich změnu 

v průběhu času a jak fantazie ovlivňují chování jedinců a naopak. Ve studiích je 

tedy třeba pracovat s reprezentativnějším vzorkem, protože většina studií 

pracuje s daty sesbíranými na vysokoškolských heterosexuálních studentech. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

1. Vymezení výzkumu 

Předkládaný výzkum je  zaměřen na kvalitativní analýzu obsahu sexuálních 

fantazií žen. Teoreticky  vychází ze studií, jež pomocí faktorové analýzy 

identifikovaly  dimenze obsahu SF žen, nejvýznamnějším představitelem takové 

studie je zmiňovaná studie Meuwissen & Over (1991), jež určili pět dimenzí 

obsahu SF (genitální SF, smyslové SF, sexuální moc, sexuální utrpení 

a zakázaná sexuální aktivita). Nedostatkem těchto studií je, a) že výsledné 

kategorie závisí na tom, co za položky je zahrnuto v seznamech, tudíž některé 

mohou být opomenuty; b) obsahy SF byly v seznamech předkládány v podobě 

krátkých a poměrně vágních výroků, respondenti je tak mohli uchopit velmi 

variabilním způsobem a není jisté, nakolik předkládaný výrok vystihoval celý 

obsah jejich fantazií (viz např., orální sex s partnerem v kategorii genitální SF 

nemusí vystihovat podstatu obsahu fantazie, v níž si žena představuje sérii 

sexuálních aktivit (včetně orálního sexu) se slavnou rockovou hvězdou na 

lesním paloučku, přestože v seznamu tento výrok zaškrtne). Tento argument se 

týká míry redukce, jež byla v předchozích kvantitativních výzkumech použita a 

je bezesporu do jisté míry nutná. Domníváme se ale, že předchozí kvalitativní 

výzkumy SF nezohlednily řadu parametrů, jež mohou být pro zařazení do 

seznamu důležité (např. typické vzorce spolu se objevujících typů partnerů a 

prováděných aktivit, či prostředí a typů partnerů). Rovněž nebyla popsána 

typická struktura SF u žen.. Při výběru textů sexuálních fantazií z literatury, jež 

měly vystihovat jednotlivé dimenze SF podle Meuwissen & Over a jež byly 

použity ve výzkumu Krejčové et al. (2015) pro účely měření sexuálního vzrušení 

žen jsme však narazili na to, že se se obsahy SF často překrývají a jeden text tak 

zapadá hned do několika dimenzí. Nešlo tedy spolehlivě určit, do které dimenze 

obsah zařadit. Na základě těchto poznatků jsme se rozhodli pro kvalitativní 

výzkum SF, abychom se pokusili ověřit platnost uvedených dimenzí, případně 

doplnili poznatky získané z předchozí literatury o nové kategorie SF a vzorce, jež 

se v nich vyskytují. 
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1.1. Cíle výzkumu 

Hlavním cílem tedy bylo ověřit relevantnost kategorií vytvořených na základě 

faktorové analýzy, případně doplnit poznatky získané z předchozí literatury 

o nové kategorie SF a vzorce, jež se v nich vyskytují. 

Na základě prostudované literatury očekáváme, že sesbírané fantazie budou 

zapadat do dimenzí, ale současně se budou vzájemně překrývat, tzn., že texty 

nebude možné jasně rozdělit do kategorií identifikovaných Meuwissen & Over 

a budou spadat třeba do více kategorií zároveň. Druhým cílem bylo vyvinout (na 

základě výsledků této studie) novou standardizovanou sadu prototypických 

erotických textů pro ženy, jež by mohly být použity pro měření sexuálního 

vzrušení žen.. 

1.2. Výzkumná strategie 

Vzhledem k povaze našeho hlavního cíle a výzkumné otázky jsme se rozhodli 

zvolit kvalitativní analýzu s využitím dotazníků s uzavřenými i otevřenými 

otázkami, kam bylo možné vpisovat libovolně dlouhý text. Konkrétně ženy měly 

psát své SF formou scénáře k erotickému filmu. Tento přístup jsme zvolili proto, 

že SF nelze jasně nadefinovat pomocí reduktivních výroků. Zároveň se díky 

dotazníkům u tazatelů minimalizoval pocit studu, který u takto intimního 

tématu vzniká v případě získávání dat pomocí rozhovoru. 

Kvalitativní přístup je dle významného metodologa Cresswella (1998, s. 12) 

„proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří 

komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech 

účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ Sepsání 

své nejčastěji se vyskytující sexuální fantazie je velice intimní proces a jejich 

struktura a obsah se u jednotlivých žen značně liší. Proto chceme tyto jevy 

zkoumat právě na základě sesbíraných textových materiálů a kvalitativního 

přístupu. 
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1.3. Vzorek 

Protože nám šlo o zkoumání variability obsahu a struktury sexuálních 

fantazií, jedinými dvěma kritérii pro účast ve výzkumu bylo, že respondentka 

musí být žena a musí jí být alespoň 18 let. Vzhledem k výše uvedené variabilitě 

obsahu nebyla stanovena horní věková hranice. Na úvodní straně dotazníku 

(dotazník viz příloha č1.) byly respondentky informovány, že se otázky budou 

týkat jejich sexuálních fantazií a budou požádány o detailní popsání jejich 

obsahu. Z toho vzešlo třetí kritérium pro účast ve výzkumu, tedy že tazatelky 

musí být ochotny psát detailně o takto intimním tématu. 

Dotazník byl distribuován a) pomocí odkazu na sociálních sítích, především 

na Facebook - skupina Etologie člověka; b) pomocí letáků s odkazem na koleji 

Větrník (UK) distribuovaných výzkumníky (Boudová, Binter) osobně  (v tomto 

případě byl každý leták opatřen číslem, které když na konci vyplňování 

respondentky uvedly, mohly si vyzvednout odměnu ve formě čokolády nebo 

džusu); c) odkaz na dotazník byl také vyvěšen v databázi dobrovolných 

respondentů, kteří uvedli, že se zajímají o výzkum sexuality (Pokusní králíci. PřF 

UK, skupina prof. J. Flegra); d)  metodou snow-ball přes vlastní sociální sítě. 

Dotazník byl vytvořen v online softwaru www.qualtrics.com. 

Jedná se tedy o nereprezentativní vzorek, nicméně v kvalitativním výzkumu 

nejde o homogenitu vzorku, jak je tomu při kvantitativním přístupu, ale odvíjí se 

od výzkumného problému (Hendl, 2008). Našeho výzkumu se zúčastnilo 

celkem 159 žen. 41 respondentek muselo být z výzkumu vyřazeno z důvodu 

nedokončení dotazníku nebo nevole k vyplnění části o sexuálních fantaziích, bez 

čehož nelze jejich odpovědi analyzovat. Náš vzorek tedy ve výsledku tvořilo 118 

žen, což je pro kvalitativní analýzu větší vzorek než běžný, ale při hledání 

struktur v obsahu sexuálních fantazií jsme to uznali za vhodné a v rámci 

bakalářské práce za časově zvládnutelné. Nejmladší účastnici bylo 18 let, 

nejstarší 50 let. Průměrný věk byl 26,7 let; standardní odchylka (SD)=8. Zhruba 

polovina žen – 53% ze 118 (N=63) uvedla, že bydlí ve městě s více než 100 000 

obyvateli. 51% žen ukončilo střední školu s maturitou (N=61); pouze 3 ženy 

nedokončily ZŠ a 1 žena dokončila doktorandské studium. Nejvíce žen studovalo 

/ studuje školu s humanitním zaměřením – 45% (N=53) a přírodovědeckým 

zaměřením – 25% (N=30). 
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71% uvedlo, že se nachází ve stálém partnerském vztahu (N=84). Průměrný 

počet partnerských vztahů byl 3 (SD=2,4). 76% respondentek se na Kinseyho 

škále sexuální orientace označilo jako heterosexuální (zvolili možnost 1 – 

„výhradně heterosexuální“ či 2 – „převážně heterosexuální“). Kromě tří žen 

měly všechny respondentky zkušenost s partnerskými koitálními aktivitami. 

Průměrný věk prvního pohlavního styku byl 16,8 (SD=3,6). Průměrný věk první 

uvědomované masturbace byl 12,4 (SD=5,8). V průměru ženy uváděly 5 

pohlavních styků a 7,5 masturbací za poslední měsíc.  

V následující tabulce je shrnuta forma antikoncepce, jež respondentky 

uvedly, že užívají 

Tabulka č. 6: Forma užívané antikoncepce 

Forma antikoncepce Počet (N) Procenta 

Žádná 40 33  

Hormonální pilulky 29 25 

Přerušovaná soulož 32 27 

Kondom 35 30 

Minipilulky (progesteronové) 2 1,7 

Hormonální náplasti 1 0,8 

Vaginální kroužky 1 0,8 

Nitroděložní hormonální tělísko 4 3,4 

Nitroděložní mechanické tělísko 1 0,8 

Neplodné dny 3 2,5 

Spermicidní krém 1 0,8 

Žádná respondentka neuvedla, že by jako formu antikoncepce používala 

hormonální injekce, hormonální implantát nebo pesar. 

2. Metody 

 

2.1. Použitý dotazník 

Samotný dotazník měl několik částí a vypadal zhruba následovně. Na úplném 

začátku byla žena seznámena s výzkumným projektem, co je součástí výzkumu 

a jaká je v něm její role. Po vyplnění informovaného souhlasu následovaly socio-
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demografické otázky týkající se věku, bydliště, dosažené vzdělání a ohodnocení 

vlastní atraktivity. Tyto otázky sloužily pouze pro deskriptivu vzorku. 

Poté následovaly otázky ohledně partnerských vztahů, sexuální orientace, 

sexuálních aktivit, menstruačního cyklu a užívání hormonální antikoncepce.  

Kvalitativně zpracována poslední část dotazníku, která se zabývala obsahem 

sexuálních fantazií. Požadovali jsme, aby respondentka detailně formou scénáře 

k erotickému filmu popsala fantazii, jež se u ní v poslední době objevuje 

nejčastěji. Aby nedošlo k mýlce a respondentky nám nepopisovaly své sexuální 

touhy, uvedly jsme Wilsonovu (1978) definici sexuálních fantazií: „Sexuální 

fantazie může být podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka na nějakou 

romantickou či sexuální aktivitu. Může být čistě imaginativní nebo zcela 

realistická. Přichází spontánně nebo může být úmyslně vyvolána, popřípadě 

vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy.“  

Následovaly uzavřené nebo polootevřené otázky, jimiž si respondentka 

dopředu vytýčila stěžejní body scénáře:  

1) kontext, v němž se SF objevuje 

Přesné znění otázky: „V jakém kontextu se tato SF objevuje?“ 

Respondentkám byly nabídnuty možnosti a) při masturbaci; b) při 

sexuálních aktivitách; c) mimo jakoukoliv sexuální aktivitu (denní 

erotické snění) 

2) v jakém kontextu se v SF objevuje sama respondentka 

Přesné znění otázky: „V rámci fantazie se:“ Opět byly nabídnuty 

možnosti, kde respondentka měla zaškrtnout, jestli se vidí jako aktivní 

účastnice fantazie nebo je jen pasivním pozorovatelem nebo se její pozice 

v SF střídá) 

3) počet aktérů 

Přesné znění otázky: „Počet aktérů (uveďte počet včetně vás, pokud je 

jich více než 6, popište je jako mnoho)“ Zde bylo nabídnuto volné pole, 

kam respondentky uvedly počet aktérů. 

4) detailní popis důležitých osob vyskytujících se v SF 

Přesné znění otázky: „Popište detailně důležité osoby, které se v této 

fantazii vyskytují (např. Já: cítím se velmi atraktivní, v upnutých 
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šatech, na vysokých podpatcích; Muž: fyzický vzhled – opálený, 

s vyrýsovanými svaly, s ostře řezanými rysy v obličeji, elegantně 

oblečen, role, kterou představuje – vyzařuje z něj nadřazenost a 

dominance, aj.; žena – pěkná postava s velkými ňadry, asiatka, dlouhé 

černé vlasy, vím, že je zkušená a naučí mě mnoho věcí.“ Následovala 

volná políčka, do kterých respondentky měly popisovat důležité osoby dle 

uvedeného návodu.  

5) výčet vyskytujících se sexuálních aktivit 

Přesné znění otázky: „Sexuální aktivity, jež se konkrétně v dané fantazii 

objevují (napište prosím všechny, oddělte čárkou)“ Následovalo volné 

pole, do kterého respondentky zapisovaly sexuální aktivity. 

6) pomůcky či rekvizity 

Přesné znění otázky: „Pomůcky či rekvizity, jež se konkrétně v dané 

fantazii objevují (napište prosím všechny nebo napište, že se žádné 

neobjevují.“ Následovalo volné pole, do kterého respondentky zapisovaly 

všechny pomůcky či rekvizity. 

7) prostředí, v němž se SF odehrává 

Přesné znění otázky: „Prostředí, v němž se konkrétně daná fantazie 

odehrává (napište prosím všechny či poznámku, že se prostředí střídá 

nebo že není důležité)“ Následovalo volné pole, kam respondentky 

zapisovaly prostředí, v němž se SF odehrává 

8) struktura fantazie 

Přesné znění otázky: „Struktura fantazie:“ Následovaly možnosti 

a respondentky zaškrtávaly, zda má jejich fantazie a) lineárně se odvíjející 

příběh; b) nemá přímou časovou posloupnost; c) je zpočátku lineární, 

pak ztratí časovou posloupnost; d) zpočátku nemá časovou posloupnost, 

pak přejde v lineární; e) střídají se v ní obrazy; f) obsahuje časté pohledy 

na detaily pohlavních orgánů 

V úplném závěru dotazníku byl volný prostor na detailní popis sexuální 

fantazie na základě parametrů, které byly pomocí předchozích otázek nastíněny. 

Jako ideální délku fantazie jsme uvedli jednu normostranu. Přesné znění 

instrukce: „Nyní se pokuste tuto fantazii detailně popsat za použití parametrů, 

jež jste výše nastínila. Popis by měl mít délku cca 1 stránku. Nejde o hodnocení 
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literárně kvalitního textu, ale o text popisující fantazii tak, jak je právě pro vás 

(a jen pro vás) vzrušující.“ 

2.2. Analýza dat 

 

2.2.1. Analytický postup 

Prvním krokem analýzy bylo samotné zpracování odpovědí v Excelu. V této 

fázi již dochází k první redukci dat – všímání si tematicky relevantních 

a podobných oblastí. Po převedení dat z Qualtrics do Excelu a po pročtení 

jednotlivých odpovědí bylo přistoupeno k analýze. 

Analýza jednotlivých odpovědí probíhala tak, že bylo vypracováno základní 

vymezení SF podle předem daných kategorií vymezených otevřenými otázkami 

předcházejícími přímý popis fantazie: tedy v jakém kontextu se fantazie 

vyskytují, jakou roli ve fantazii hraje sama respondentka a kolik aktérů se ve 

fantazii objevuje. Odpovědi získané v rámci volného textu byly dále rozděleny do 

jednotlivých okruhů: 1) první okruh se zaměřil na to, jak respondentky popisují 

důležité osoby, jež se ve fantazii vyskytují, včetně sebe; 2) popisované sexuální 

aktivity; 3) erotické pomůcky či rekvizity; 4) prostředí, v němž se sexuální 

fantazie odehrává. Odpovědi byly v rámci každého okruhu rozděleny do 

kategorií a byly zjišťovány společné vzorce v rámci okruhu a napříč okruhy. 

Poslední část analýzy se zaměřila na strukturu a dynamiku sesbíraných 

sexuálních fantazií. Zde byla snaha odhalit pravidelnost jednotlivých sexuálních 

fantazií pomocí induktivního přístupu. Nejčastěji opakující se vzorce byly 

popsány a graficky znázorněny. 

V závěru analýzy byly zjištěné výsledky shrnuty a porovnány s dimenzemi SF 

získaných ve výzkumu Meuwissen & Over.  

Jednotlivé okruhy analýz byly uspořádány do několika textových tabulek. 

Struktura a dynamika sexuálních fantazií byla navíc doplněna grafickým 

znázorněním. Každý okruh byl doplněn dílčím textovým shrnutím, ve kterém 

jsou jednotlivá zjištění vztahována k předchozí literatuře. 
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2.3. Etické otázky výzkumu 

Na začátku dotazníku byl uveden podrobný popis výzkumu a informace pro 

účastnice, že veškerá získaná data budou anonymizována a použita pouze pro 

výzkumné účely. Byly ujištěny, že žádné osobní údaje nebudou poskytnuty 

třetím osobám a ani nebudou zveřejňovány jiným způsobem. Účastnice byly 

taktéž obeznámeny s tím, že mohou kdykoliv během vyplňování dotazníku 

odstoupit a jejich data budou smazána. Tyto informace jsou součástí 

informovaného souhlasu, bez jehož stvrzení by nebylo možné pokračovat 

v dalším vyplňování. V případě, že by daný text byl shledán vhodným pro užití 

při dalších výzkumech, konkrétně pro detekci ženského sexuálního vzrušení, 

byla na konci dotazníku možnost odsouhlasit jeho použití ve formě, kdy budou 

z textu odstraněny jakékoliv možné identifikátory s autorkami textu. Se všemi 

získanými daty bylo zacházeno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. V závěru bakalářské práce je uveden seznam 

bibliografie, kde je zaznamenán každý cizí zdroj, jež byl v práci použit a odkazuje 

na myšlenky někoho jiného. 

3. Analýza a interpretace odpovědí 

 

3.1. Základní vymezení 

Prvním krokem analýzy bylo základní vymezení sexuálních fantazií podle 

předem připravených otázek, tzn., v jakém kontextu se fantazie objevují, jak se 

v rámci dané fantazie vidí sama respondentka a kolik aktérů se ve fantazii 

vyskytuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřené otázky, jsou výsledky v této 

části prezentovány ve formě kvantitativní deskriptivy. 

Zdaleka nejvíce žen – 57% uvedlo, že se jejich sexuální fantazie objevuje 

mimo jakoukoliv sexuální aktivitu, tj. denní erotické snění (N=67). 35% 

respondentek pak uvedlo, že se jejich fantazie objevují při masturbaci (N=41) 

a pouze u 8,5% žen se fantazie vyskytuje při sexuálních aktivitách (N=10). 

Dále ženy měly vymezit, jakou roli zaujímají v sexuální fantazii ony samy. To 

je shrnuto v následující tabulce. 
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Tabulka č. 7: Jakým způsobem se žena vyskytuje v SF: 

V SF se objevuji: N Procenta 

neobjevuji se, jsem pasivním pozorovatelem 6 5 

jsem přítomna ve fantazii, ale neúčastním 
se, jen pozoruji 

1 0,8 

objevuji se jako aktér, ale vidím se vně 
svého těla 

29 24,6 

objevuji se jako aktér a SF je z mého 
pohledu 

73 62 

vidím se z pohledu jiné osoby, než jsem já, 
ale v SF se objevuji (svádím sama sebe) 

0 0 

objevuji se z pohledu jiné osoby, s níž se v 
SF ztotožňuji 

3 2,5 

má pozice se střídá (popis detailněji 
později) 

6 5 

Z tabulky je jasně patrné, že naprostá většina žen se ve své fantazii objevuje 

jako aktér a fantazie se odehrává z jejich pohledu. Dvě ze tří respondentek, které 

uvedly, že se ve své fantazii objevují z pohledu jiné osoby. Jedna pak ve volném 

poli specifikovala, že se vidí jako mladší a hezčí, druhá jako starší a obéznější. 

Z jejich odpovědi tedy vyplývá, že vidí svou pozměněnou podobu. Pouze jedna 

respondentka vysloveně uvedla, že se vidí jako muž nebo úplně cizí žena. 

3.2. Počet aktérů 

Následně ženy uváděly, kolik aktérů se v jejich sexuálních fantaziích 

vyskytuje. Pro větší přehlednost jsou odpovědi rekapitulovány v tabulce. 

Tabulka č. 2: Počet aktérů v SF: 

Počet aktérů Četnost odpovědí 

1 1 

2 85 

3 18 

2 - 3 5 

2 - mnoho 2 

4 3 

5 1 

mnoho 3 



 

50 

Naprosto nejčastěji se tedy ve fantaziích respondentek vyskytují dva aktéři 

včetně jich samotných. Druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií jsou fantazie 

se třemi aktéry (respondentka + dvě osoby). Kategorie „2 – 3“ značí, že 

respondentka si v dané SF představuje někdy 2, někdy 3 osoby a kategorie 2 – 

mnoho značí, že si respondentka ve své SF představuje někdy jen 2 osoby, někdy 

víc osob (např. ostatní osoby sexuálním aktivitám přihlížejí). 

3.3. Okruh: Popis osob vyskytujících se v SF 

Dalším krokem analýzy bylo určení toho, jak žena charakterizuje sebe a další 

důležité osoby, jež se v její SF vyskytují. Odpovědi všech respondentek byly 

rozděleny do kategorií dle obsahu a dále do podkategorií, které vyplynuly 

z užšího vymezení odpovědí respondentek. 

3.3.1. Vnímání sebe sama v SF 

Zde bylo zkoumáno to, jak žena ve fantazii, pokud se v ní objevuje, 

charakterizuje sama sebe. Odpovědi všech respondentek týkající se popisu 

vlastní osoby jsou shrnuty v následující tabulce. V prvním sloupci jsou uvedeny 

názvy kategorií, podle čeho ženy popisovaly samy sebe. Ty jsou pak ve druhém 

sloupci dále rozděleny do již výše zmíněných subkategorií. V třetím sloupci je 

pak uvedena jako příklad reprezentující odpověď pro tu danou kategorii. 

Tabulka č. 3: Kategorie popisu vlastní osoby v sexuální fantazii 

Název kategorie 
Definice 

kategorie 
Výrok reprezentující kategorii 

vnímání sebe samotné v SF 

Reálný vzhled 

V SF se žena 
vidí tak, jak ve 
skutečnosti 
vypadá, 
nepotřebuje 
podrobnější 
popis 
(N=18) 

„Jsem to já v plné realitě.“ 

„Vypadám normálně, tak jako obvykle.“ 

„Já v sukni, obyčejném triku, teniskách - 
nic co by bylo nějak jiné než jindy.“ 

Atraktivita 
V SF se žena 
cítí atraktivní 
kvůli lepšímu 

„Jsem atraktivnější, než opravdu jsem. 
Nemám žádné vzhledové vady, které ve 
skutečnosti mám.“ 
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vzhledu / 
postavě 
(N=17) 

„Atraktivní a sexy, vysněné já, partner 
po mně touží.“ 

V SF se žena 
cítí atraktivní 
kvůli tomu, co 
má na sobě 
(N=37) 

„Na plese, nalíčená, v krásných šatech, 
načesaná, cítím se sexy a nádherná.” 

„Cítím se atraktivně, jsem oblečená 
v sexy spodním prádle s rozpuštěnými 
vlasy a s vysokými podpatky.“ 

„Femme fatale, elegantní oblečení, 
vysoké podpatky, korzet.“ 

V SF se žena 
cítí atraktivní 
kvůli emocím, 
jež vyzařuje 
(N=20) 

„Cítím se svěží, plná energie, jsem 
atraktivní. Na sobě mám letní šaty 
a jsem bosa.“ 

„Cítím se veselá, šťastná, vášnivá, 
vyzývavá.“ 

V SF se žena 
cítí atraktivní 
kvůli tomu, že 
je nahá 
(N=11) 

„Ležím nahá na velké posteli.“ 

„Jsem nahá a vypadám a cítím se velmi 
atraktivně a sexy. Dokážu muže vzrušit 
jediným pohledem.“ 

Zaujímaná role 

Žena v SF 
zaujímá 
submisivní 
roli 
(N=6) 

„Jsem submisivní, plně odevzdaná 
partnerovi.“ 

„Cítím se atraktivní, bezmocná, nahá 
a unesená.“ 

Žena v SF 
zaujímá 
dominantní 
roli 
(N=9) 

„Jsem atraktivní, dominantní, řídím 
celou situaci.“ 

„Jsem nadřazená, chtivá 
a nekompromisní.“ 

 

Celkově můžeme uvést, že respondentky ve svých odpovědích uváděly celou 

škálu toho, jak si představují samy sebe ve své SF. Nejpočetněji byla zastoupena 

kategorie atraktivity. Tato kategorie byla při bližší analýze rozdělena podle toho, 

zda je v odpovědích respondentek spíše kladen důraz na fyzický vzhled 

(postava), oblečení, citové rozpoložení nebo na nahotu. To, že je tato kategorie 

atraktivity zastoupena největším počtem odpovědí (celkem 85, není ničím 

překvapujícím. Možným vysvětlením je, že ženy si ve svých fantaziích rády samy 

sebe představují jako neodolatelný předmět touhy (Bogaert et al., 2015). Celkem 

37 respondentek uvedlo, že si samy sebe představují jako přitažlivé v nějakém 

druhu oblečení. Zde byly nejčastěji zastoupeny vysoké podpatky, erotické 

prádlo, podvazky, korzet nebo elegantní šaty (róba, kostým, malé černé). Žena si 
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přijde v daném oblečení atraktivnější jak pro sebe, tak i pro partnera/ku. 

Všechny podkategorie atraktivity jsou propojené s tím, že muž/žena po nich 

touží a nemohou jejich podobě ve fantazii odolat. 

Druhou početnou kategorií byl „reálný vzhled“. Celkem 18 žen uvedlo, že se 

ve své fantazii nevidí jinak než obvykle a dál už popis nespecifikovaly. Tyto ženy 

nepopisovaly svůj vzhled, protože a) jsou spokojeny se svým vzhledem; b) jejich 

osoba není v SF důležitá, protože nehraje roli v celkovém vzorci fantazie. 

Zajímavým výsledkem bylo, že pouze 6 žen výslovně uvedlo, že se ve své 

sexuální fantazii cítí být v submisivní, podřízené pozici a 9 žen v SF zaujímá 

dominantní roli. Dle výzkumu Strassberg & Lockerd (1998), ženy, které uvádějí 

submisivní roli ve svých SF, mají pozitivnější přístup k sexu, nepociťují vinu za 

svou sexualitu a jsou otevřenější k různým sexuálním aktivitám. Submisivní 

fantazie u žen by proto mohly být signálem otevřené a pozitivní sexuality bez 

pocitu studu. Na dominantní roli ženy v SF je důležité to, že se cítí být tou, co 

má situaci pod kontrolou. Ona nařizuje, co a jak se bude odehrávat a řídí to dle 

svých potřeb. 

3.3.2. Popis důležité osoby, jež se v SF vyskytuje 

Ženy také byly požádány, aby detailně popsaly důležité osoby, které se v jejich 

sexuální fantazii objevují. Analytický postup byl zachován jako při zkoumání 

oblasti, jak žena vnímá sama sebe. 

Tabulka č. 4: Popis důležité osoby vyskytující se v SF 

Název kategorie 
Definice 

kategorie 

Výrok reprezentující kategorii 
popis důležité osoby vyskytující se 

v SF 

Současný partner/ 
manžel 

Žena si ve své 
SF představuje 
svého 
současného 
partnera 
(N=19) 

„Partner, vypadá jako ve skutečnosti.“ 

„Partner, stejný jako teď.“ 
 
„Můj přítel a jeho normální vzhled.“ 
 

Dominance / moc 
Žena si ve své 
SF představuje 

„Velmi dominantní muž, oblečený pouze 
v džínách, očividně vzrušený pohledem 
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muže, ze 
kterého 
vyzařuje 
dominance 
a fyzická síla 
(N=35) 

na mé tělo.“ 

„Muž, vysoký, silný, s bradkou, hustými 
vlasy, velmi dominantní a oblečený 
v koženém oblečení.“ 
„Dominantní muž, má sadistický žár 
v očích, černé kožené oblečení, je sporý 
na slovo, co řekne, to musím splnit.“ 

Sexuální chtíč 

Žena si ve své 
SF představuje 
muže, který by 
jí měl odolat, 
ale nakonec 
podlehne 
(N=6) 

„Často nějaká osoba v nadřízené pozici 
(např. učitel), celou dobu jsem se mu 
líbila, ale nikdy to nedal znát, protože by 
ho to mohlo přivést do problému.“ 

„Ženatý muž, je ženatý, lehce 
prošedivělý, krásné velké ruce, jemné 
rty, chce mě, ale ví, že nesmí.“ 

Žena si ve své 
SF představuje 
muže, který 
vyzařuje 
sexuální touhu 
po ní 
(N=8) 

„Muž, působí velmi maskulinně, 
normálně je chladný, ale vedle mě si 
nemůže pomoct.“ 

„Muž je vysoký se svalnatou postavou 
a má ostřejší rysy. Je na něm vidět, že po 
mně touží a chce mě.“ 

Atraktivita 

Žena si ve své 
SF představuje 
osobu, která jí 
fyzicky 
přitahuje 
(N=37) 

„Svalnatý muž, na rukou má vyrýsované 
šlachy a žíly.“ 
„Vysoký, štíhlý, ale přesto svalnatý muž. 
Jen se na mě podívá a podlamují se mi 
kolena.“  

„Přítelkyně, pokaždé s dlouhými 
zrzavými vlasy. Je štíhlá, bledá.“ 

„Pěkná postava, stylové oblečení, 
upravené vlasy, větší ňadra, zajímavá.“ 
 

Osoba je pro 
ženu v SF 
atraktivní tím, 
co má na sobě 
(N=8) 

„Galantní upravený muž, má na 
sobě oblek.“ 

„Žena v překrásném erotickém prádle.“ 

Ochranář 

Žena si v SF 
představuje 
muže, který ji 
ochrání a může 
se na něj 
spolehnout 
(N=5) 

„Muž je o dost vyšší a mohutnější než já. 
Silný a krásný. Vím, že mě ochrání.“ 

„Muž - urostlý, svalnatý, opálený a taky 
trochu zpocený. Působí jako skála, 
o kterou se můžu opřít. Vyzařuje z něj 
smysl pro spravedlnost a boj.“ 

 

Z této oblasti jasně vyplynulo, že velký počet žen (celkem 35) si představuje 

muže, který je dominantní, vyzařuje z něj fyzická síla a mužnost. To, co dělá 
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mužem dominantním, lze dedukovat z oblečení (černá kůže), neverbálních 

projevů (neústupnost, krutost, fyzická síla) a verbálních projevů (příklad 

výroku: „ … a důrazně mi říká, že musím poslouchat. Při tom se na mě 

pronikavě dívá.“ Jen 17 žen z celkového vzorku uvedlo, že si ve své fantazii 

představují ženu a z těchto 17 pouze 3 uvedly svou sexuální orientaci jako 

homosexuální a 2 jako bisexuální. Ostatní se cítí být heterosexuální. 

Nejpočetněji zastoupenou kategorií byl popis vzhledu důležité osoby. Celkem 

45 respondentek popisovalo, jak daná osoba v jejich sexuální fantazii vypadá. 

Důležitost atraktivity partnera / partnerky lze vztáhnout k literatuře, která byla 

již citována v teoretickém úvodu práce. Bereczkei et al. (2004) ve své studii 

uvádí, že při výběru partnera hraje pro ženu nezanedbatelnou roli právě jeho 

atraktivita. V této kategorii je také možné spatřit, že i mužský vzhled podléhá 

módním trendům dnešní doby – drtivá většina žen uvedla, že si představují 

svalnatého, maskulinního muže se strništěm. Dalšími obvyklými atributy 

poukazující na mužskou atraktivitu byla široká ramena, vysoký vzrůst a modré 

oči (často spolu s tmavými vlasy). Neobvyklé atributy pak byly tetování po celém 

těle, vystouplé šlachy na rukou nebo vyhublá postava. Zde je patrná vysoká 

variabilita v tom, co žena považuje za atraktivní znaky. Ženy tak téměř nereagují 

na stimuly, v nichž se objevují muži, kteří je fyzicky nepřitahují (Chivers et al. 

2010). 8 žen pak výslovně uvedlo, že si představují muže v obleku, což ho dělá 

atraktivnějším. Při popisu ženy jako partnerky v sexuální fantazii zase hrála 

hlavní roli velká, pěkně tvarovaná ňadra. 

Dále pak 19 žen uvedlo, že si ve své sexuální fantazii představují svého 

současného přítele nebo manžela. Jeho vzhled pak dále nespecifikovaly. Přítel 

nebo manžel je pro ně běžná osoba, ony vědí, jak vypadá, a tak necítí potřebu ho 

jakkoli popisovat a charakterizovat. Je možné, že tato kategorie je takto početně 

zastoupena proto, že ve vzorku převažovaly ženy kolem 26 let. Pelletier & Herold 

(1988) uvedli, že u mladých žen je pravděpodobnější, že fantazírují o svých 

současných milencích, kdežto starší vdané ženy si spíše představují jiné muže. 

Menší počet žen (celkem 14) explicitně popisovaly muže, ze kterých vyzařuje 

sexuální touha.  Některé (N=6) pak výslovně uváděly, že si představují muže, 

který by s nimi neměl z určitých důvodů být (je ženatý / zadaný / nadřízená 

osoba – např. šéf v práci, učitel ve škole), ale nakonec jim neodolá a dojde 



 

55 

k sexuální aktivitě. Důležitým aspektem je zde zdůraznění oné neodolatelnosti 

ženy, muž si nemůže pomoct, neudrží své svou touhu a rozhodne se vykonat 

sexuální akt (Příklad výroku: „(…)Manžel hostitelky je neuvěřitelně atraktivní 

muž. (…)Oba víme, že se mezi námi děje něco, co by se dít nemělo a oba ta 

nepřípustnost vzrušuje, vím to. Jsem z toho zoufalá, zařekla jsem se, že si nikdy 

nezačnu nic se zadaným mužem. (…)Říká, že ví, že by tohle neměl dělat, ale že 

už neví jak dál. Říká, jak jsem nádherná, jak se touží mě dotýkat, laskat mě, 

všude. (…)Políbí mě, jakoby to mělo být naposledy. Oba víme, že už se to nesmí 

opakovat.“). Je patrné, že žena i muž se snaží svou touhu kontrolovat, 

uvědomují si, že dělají něco „zakázaného“, ale o to víc je tato fantazie pro ženu 

vzrušující. Ačkoliv jen hrstka žen uvedla tuto kategorii v popisu muže, vzhledem 

k tomu, že naprostá většina popisovala sebe sama jako atraktivní a krásnou, 

nepotřebovaly již zdůrazňovat to, že po nich muž sexuálně touží (Příklad výroku: 

„(…)Ve fantazii si připadám jako předmět neodolatelné touhy“). 

Poslední kategorie „ochranář“ byla zastoupena pouze pěti ženami. Ty kladly 

při popisu důraz na to, že se v mužově přítomnosti cítí v bezpečí. Pocit jistoty 

a bezpečí byl popisován fyzickou mohutností, vyvinout muskulaturou 

a schopností se o ženu postarat v případě nutnosti. 

Respondentky, jež uvedly, že se v jejich fantaziích vyskytuje více osob než 

dvě, tyto osoby popisovaly tak, že charakteristicky odpovídaly výše popsaným 

kategoriím. Většinou se jednalo o aktéry stejného pohlaví, jako byla první 

popisovaná osoba a ve fantazii zaujímala i velmi podobnou pozici (Příklad 

výroku: „je stejný, jako ten první“; „muž – v podstatě podobný tomu prvnímu“). 

Hlavním rysem sexuálních fantazií s více aktéry bylo, že se tyto osoby plně 

věnují ženě, nikoli sobě navzájem, ona je ta co vše přijímá (Příklad výroku: 

Někdy do hry může vstoupit druhá osoba, a to silný muž – je vlastně dost 

podobný tomu prvnímu. V tu chvíli se představa mění a hlavní roli hraje žena, 

která je oběma muži milována a nesena.“). 

3.4. Okruh: Sexuální aktivity vyskytující se v SF 

Dále jsme se zaměřili na to, jaké sexuální aktivity se v sexuálních fantaziích 

vyskytují. Respondentky byly požádány, aby zapsaly všechny aktivity, jež se 

v jejich fantazii objevují. V následující tabulce je v levém sloupci uveden přehled 
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zjištěných sexuálních aktivit a v pravém sloupci celková četnost jejich výskytu 

v sexuálních fantaziích, tzn., kolik žen uvedlo, že si danou aktivitu představují. 

Tabulka č. 5: Sexuální aktivity, jež se vyskytují v SF 

Název aktivity Popis 
Celková četnost 

výskytu (N) 
Procenta 

Líbání Vášnivé polibky 41 34,7 

Masturbace 
Uspokojování 

sama sebe rukou 
49 41,5 

Manuální 

stimulace 

partnerem 

Žena je v pasivní 

roli a muž jí 

uspokojuje rukou 

62 52,5 

Manuální 

stimulace partnera 

Žena uspokojuje 

partnera rukou 
46 40 

Orální sex – 

aktivní role 

Žena uspokojuje 

partnera orálně 
53 53,4 

Orální sex – 

pasivní role 

Žena je orálně 

uspokojována 

partnerem 

70 59,3 

Pohlavní soulož / 

styk 

Misionářská 

poloha 
16 67,8 

Poloha zezadu 

(žena klečí a opírá 

se rukama, muž za 

11 50 
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ní vkleče) 

Poloha „na 

koníčka“ (žena 

sedí obkročmo na 

muži, muž leží) 

18 31,4 

Poloha na boku 

(žena leží na boku, 

muž za ní) 

5 21,2 

Nespecifikováno 42 35,6 

Anální sex 

Muž penisem 

proniká do řitního 

otvoru ženy 

23 19,5 

Svazování – 

aktivní role 

Žena někoho 

svazuje 
7 5,9 

Svazování – 

pasivní role 

Žena je někým 

svazována 
20 16,9 

Násilí 

Žena je fyzicky 

ubližováno 

(fackování, bití, 

bičování, apod.) 

13 11 

 

Nejčastěji se vyskytující aktivitou tedy byla samotná soulož. Ženy běžně 

nepopisovaly sexuální polohy během fantazie, důraz byl kladen spíše na průnik 

penisu do vagíny a pohyb penisu uvnitř vagíny. Orální sex, masturbace 
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i manuální stimulace partnerem / partnera byly často popisovány v souvislosti 

se souloží a sloužily jako předehra. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že častěji si 

žena představuje aktivity, při kterých zaujímá pasivní roli, tedy přijímá (zejména 

orální sex a manuální stimulaci partnerem). O něco méně bylo uváděno líbání, 

pokud ale bylo zmíněno, byla zdůrazňována jeho vášnivost a týkalo se celého 

těla, nikoli pouze úst (Příklad výroku: „Přijde ke mně, chytne mě za hlavu 

a vášnivě mě líbá. Střídavě na pusu a na krku…“  

Anální sex byl pak často zaznamenán společně se svazováním. Svazování bylo 

charakterizováno buď jako aktivita, kdy jsou ženě svázány pouze ruce a je jí tak 

zabráněno v pohybu nebo jako BDSM bondáž. Pokud šlo o svazování rukou, 

jednalo se pouze o doplněk k běžným sexuálním aktivitám – orální sex, 

masturbace (dráždění rukou), soulož (Příklad výroku: „Položí mně na měkký 

koberec, ležím na břiše, zaváže mi oči šátkem a jemně sváže ruce nad hlavou 

dalším šátkem. Zbystří se mi všechny ostatní smysly v toužebném očekávání 

toho, co přijde…“). Méně se při svazování objevovala aktivita líbání. BDSM 

bondáž  byla pak často popisována společně s nějakým druhem násilí 

(fackování, výprask, škrcení, bičování, apod.). V několika málo případech tyto 

aktivity nebyly ani spojeny se souloží (Příklad výroku: „Vypráví mi o workshopu 

chain bondage. (…)Od stropu stáhne řetěz, připne k němu ten, co mi chladí 

páteř. Tahá mne to vzhůru, kov se do vagíny zarývá víc a víc. Další řetězy přes 

prsa. Tvrdě. Bolestivě. Jsou těžké, studené, nekompromisní. (…)Dlaň drsně 

přejíždí od zadku přes stehno. Zvedá mi nohu za koleno. Další řetěz. Pojí koleno 

k visícímu řetězu. Balancuju jen na jedné noze. (…)Má noha visící z řetězu mu 

otvírá všechny vstupy. Šiju s sebou. Je fakt velký, chvíli se do mého zadku sune 

pomalu. Příraz. Zařvu…“ 

3.5. Okruh: Erotické pomůcky 

Po zanalyzování vyskytujících se sexuálních aktivit jsme se zaměřily na 

erotické pomůcky, jež se mohou v sexuálních fantaziích objevovat. Souhrn 

zjištěných pomůcek je zaznamenán v tabulce. V levém sloupci je název dané 

pomůcky a v pravém sloupci je pak celková četnost odpovědí, tzn., kolik 

respondentek uvedlo, že se ta daná pomůcka v jejich fantazii vyskytuje. 
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Tabulka č. 6: Erotické pomůcky, jež se vyskytují v SF 

Pomůcka Celková četnost výskytu 

Žádné 66 

Pouta 25 

BDSM pomůcky 10 

Vibrátor 10 

Připínací penis 4 

Lubrikační gel 2 

Bič 1 

Celkem 66 žen uvedlo, že žádné pomůcky ve své fantazii nepoužívají. Je tomu 

tak pravděpodobně z toho důvodu, že si většina žen představuje běžné sexuální 

aktivity jako je soulož, orální sex a masturbaci, kdy je pro ně rozhodující ta daná 

aktivita s určitou osobou / osobami a představa pomůcek by pro ně byla spíše 

rušivým elementem.  

Pomůcky se nejčastěji objevovaly u žen, jež popisovaly násilnické aktivity či 

BDSM aktivity, jež se bez pomůcek neobejdou. Druhou nejčastěji uváděnou 

pomůckou byla pouta nebo jiný předmět na svázání rukou, například šátek, 

provaz či kravata. Tato kategorie se lišila od BDSM pomůcek tím, že pouta zde 

(stejně jako u aktivit) sloužila pouze ke znehybnění ženy a zintenzivnění 

sexuálního zážitku bez způsobování bolesti. Do BDSM pomůcek byly zařazeny 

předměty jako anální kolík, fresh fólie (potravinářská fólie), důtky, svorky na 

bradavky, řetězy a roubíky. Pomůcky byly zařazeny pod jednu kategorii, protože 

jejich výskyt uváděly respondentky společně.  

Všechny zaznamenané pomůcky ve fantaziích sloužily čistě pro zvýšení 

sexuálního vzrušení respondentky. Další osoba / osoby vyskytující se ve fantazii 

tu danou pomůcku používala/y na ženě, případně žena sama na sobě. Žena 

sama na sobě používala pouze vibrátor a to jen na okamžik pro rychlejší 

dosažení orgasmu. Častější byly situace, kdy vibrátor sloužil k uspokojení ženy 

při homosexuálním styku. Výjimka výskytu pomůcek v SF byla zjištěna pouze 

v případě připínacích penisů, které sloužily i k uspokojení druhé ženy. Další 

pomůckou, kterou žena používala na druhé osobě, byl šátek na zavázání očí 

nebo provaz/pouta na svázání rukou. Ovšem mnohem častější (N=20) byly 

situace, kdy tyto pomůcky byly používané na ženě.   
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3.6. Okruh: Prostředí, v němž se SF odehrává 

Tento krok analýzy se zaměřil na prostředí, ve kterém se daná sexuální 

fantazie odehrává. Zde byla zaznamenána vysoká variabilita a respondentky se 

ve svých odpovědích značně lišily. Ženy často uváděly, že prostředí nelze 

jednoznačně popsat, protože se během fantazie střídá a mění, proto nejčastěji 

zdůrazňovaly představu soukromí a pohody nebo naopak pocitu, že mohou být 

někým viděny. Jednotlivé údaje byly pak shrnuty do tabulky. V levém sloupci je 

název daného prostředí a v pravém sloupci je celková četnost, tzn., kolik 

respondentek celkem uvedlo, že svou sexuální fantazii zasazují do toho daného 

prostředí. 

Tabulka č. 6: Prostředí, v němž se SF odehrává 

Prostředí Četnost odpovědí 

Není důležité 28 

Domov 22 

Koupelna 2 

Kuchyně 3 

Ložnice 19 

Veřejné / neobvyklé 
místo 

35 

Rekreační zázemí 9 

Nejvíce respondentek uvádělo ve svých fantaziích rozličná, neobvyklá místa. 

Společné měla pouze to, že se jednalo o prostranství veřejná. Byl často 

zdůrazňován pocit toho, že je někdo může nachytat (Příklad výroku: 

„(…)Narazíme na vyhlídku. Její konstrukce je s kovu, tudíž není průhledná 

a jsou tam plechové dveře. V zahradě není moc lidí a vzrušuje nás adrenalin, že 

by nás mohl někdo načapat nebo, že se jedná o zcela nevšední a proto lákavé 

prostředí.“). Mezi neobvyklými místy byl zjištěn autobus, botanická zahrada, 

rozhledna, les, veřejné toalety, parkoviště, sklad, učebna, kabinet, kancelář, 

mořské pobřeží, blízko táboráku, baletní sál, ordinace u lékaře. 

Druhou nejčastěji se vyskytující odpovědí bylo, že na prostředí v sexuální 

fantazii vůbec nezáleží. Jde spíše o prováděné aktivity a prožívaný pocit, které 

prostředí nijak neovlivňuje. Několik málo respondentek také uvedlo, že se 

nesoustředí na určitý prostor, ale vnímají třeba přítmí nebo naopak denní světlo 
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(Příklad výroku: „Fantazie je nezávislá na prostředí, je přítmí.“; „U něj doma, 

nevím, jak to tam vypadá, je šero až tma.“; „Asi někde v interiéru za denního 

světla.“). 

Jako další obvykle se vyskytující prostředí byl zaznamenán domov nebo byt. 

Ženy zdůrazňovaly, že se jedná o známé místo, kde se cítí dobře a v pohodě 

a nehrozí zde to, že budou někým spatřeny (Příklad výroku: „Není žádné 

konkrétní prostředí, ale určitě je tam soukromí a nemám strach, že nás někdo 

načape.“). Díky tomu se mohou dostatečně uvolnit a užívat si svou sexuální 

fantazii. Jedná se tak vlastně o protiklad k veřejnému neobvyklému prostředí, 

kdy jsou obě kategorie téměř stejně početně zastoupeny. 

Ty ženy, které popsaly, že se ve fantazii nachází v ložnici, zmiňovaly důležitost 

velké, prostorné postele a soukromí. Pouze 2 ženy pak uvedly koupelnu a 3 

kuchyň (podlaha nebo kuchyňská linka). Pod kategorií rekreační zázemí bylo 

zaznamenáno prostředí luxusních hotelových pokojů nebo horských chat. Ženy 

společně s tímto prostředím popisovaly vytržení ze stereotypu, aktivity se 

odehrávají na dovolené, což mají ženy uvádějící toto prostředí spojené s volnem 

a pohodou. Vjemy jako šumění moře, vůně citrusů, praskání dřeva v krbu nebo 

padající sníh jim pomůže navodit správnou atmosféru. 

3.7. Okruh: struktura a dynamika SF 

V této části analýzy jsme se zaměřily na strukturovanost jednotlivých fantazií. 

Struktury byly rozřazeny do kategorií a dále do podrobnějších podkategorií dle 

toho, jakou dynamiku a fáze jednotlivé fantazie mají. V následující tabulce jsou 

v levém sloupci názvy základních kategorií a v pravém sloupci pak celkový počet 

sexuálních fantazií, které do té dané kategorie spadají.  

Tabulka č. 7: Základní kategorie struktury jednotlivých SF 

Název kategorie Celková četnost 

Lineární posloupnost 44 

Absence časové posloupnosti 21 

Zprvu je lineární, pak ztratí posloupnost 22 

Zprvu nemá posloupnost, pak je lineární 2 
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Střídají se v ní obrazy 24 

Obsahuje časté pohledy na genitálie 5 

Z tabulky je patrné, že nejčastěji měly SF respondentek lineární časovou 

posloupnost. Téměř stejně početně byly zastoupeny sexuální fantazie, které 

nejdříve udržovaly nějakou časovou posloupnost a pak se rozpadly nebo neměly 

vůbec žádnou časovou posloupnost a dále fantazie, kde se jen střídají určité 

obrazy. 

3.7.1. Vzorce obsahů SF 

V této části analýzy byla zkoumána celková dynamika SF, souslednost 

sexuálních aktivit v SF (to, jak jednotlivé aktivity na sebe navazují či 

nenavazují). Bylo zjišťováno, jestli se ve fantaziích objevují fáze dvoření – podle 

koncepce dvoření probíhá lidské sbližovací chování ve čtyřech na sebe 

navazujících fázích: a) lokace – vyhlédnutí a ohodnocení potencionálního 

partnera; b) pretaktilní interakce – úsměv, pohled, rozhovor s potencionálním 

partnerem; c) taktilní interakce – objímání, líbání, nekoitální aktivity; d) 

efektivní genitální spojení – pohlavní styk, kopulační fáze (Weiss, 2010). 

Celkem bylo stanoveno sedm vzorců obsahů, které jsou dále popsány. Pro každý 

je uveden jeden příklad sebrané sexuální fantazie. 

a) Rozvitý příběh 

Jedna z typických struktur byla, kdy si žena představuje podrobně rozvitý 

příběh, kde je kladen důraz především na jeho posloupnost, zejména na to, jak 

fantazie začíná a že má i nějaké ukončení. Příklad struktury: 

 „Byli jsme s manželem na romantické večeři, je krásný teplý večer 

a procházíme se po nábřeží, kde fouká větřík a pohrává si s mými vlasy. 

Na sobě mám lehké kratší šaty na ramínkách a podpatky, manžel je 

v obleku, ladící k mým šatům. Objímáme se, tulíme se k sobě a následně 

dojdeme k hotelu, kde jsme ubytovaní. Vstupujeme do našeho pokoje, 

kde naproti dveřím jsou zrcadla, světlo je ztlumené. Manžel ke mně 

přistupuje zezadu, začíná mě líbat na krku, cítím jeho dech, jeho ruce mě 

něžně objímají kolem pasu, přejíždí přes prsa a pomalu stahuje jedno 
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ramínko mých šatů. Pak mě náhle levou rukou chytí pod krkem 

a druhou rukou hladíc stehno odhrnuje spodek šatů, jeho teplá ruka 

krouží po povrchu mých krajkových kalhotek, a která se jemně 

a pomalu blíží ke klitorisu. Opírám se o jeho hrudník, můj dech se 

zrychluje, chytám se jeho ruky, která jemně, ale pevně svírá můj krk 

a druhou rukou se přidržuji, abych neupadla. Celou dobu mě pozoruje 

v zrcadle, těžce mi dýchá do ucha. Přes kalhotky mi hladí klitoris, což 

způsobí, že se mi podlomí kolena a hlasitě vydechnu. Cítím, jak je 

vzrušený a jeho ztopořený penis cítím na zadku skrz jeho kalhoty. 

Rozepínám kalhoty a beru si ho do ruky. Pomalu klesáme na studenou 

dlážděnou podlahu, která mě příjemně zchladí. Položím se na záda, on si 

mezitím sundá kalhoty a klekne si, nadzvedne mě a roztáhne mi nohy, 

odhrne kalhotky a svým tvrdým penisem pronikne do mne, až na 

okamžik přestanu dýchat. Netrvá to dlouho a již po několika minutách 

vyvrcholí na mé kalhotky. Poté se položí na mne a vášnivě mě líbá. 

Odpočíváme…“ Zde respondentka nejdříve uvádí celou situaci. To, že 

dojde k sexuálním aktivitám, z něčeho vyplyne. Fantazie končí 

odpočinkem, tedy má závěr. U této SF chybí první fáze – lokace, jelikož se 

jedná o dlouhodobého partnera. Ostatní fáze na sebe přirozeně navazují. 

U rozvité SF, kdy je druhou osobou neznámý muž (například seznámení 

v baru), aktivitám bude přirozeně předcházet fáze lokace a ostatní fáze 

budou navazovat. Tento typ fantazií byl zjištěn u 37 % respondentek 

(N=44). 

Grafické znázornění č. 1: Vzorec obsahu rozvité SF 

 

b) Sexuální fantazie bez předehry 

Struktura těchto fantazií je význačná tím, že se respondentka nezabývá 

žádnou předehrou a je pro ni důležitá rychlost a vášnivost celého aktu. Příklad 

struktury: 

Nezávazná 
interakce 

(procházka, 
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 „Jdu za ním a přesně vím, co chci. A taky vím, že on chce mě, přestože se 

vlastně neznáme a jen kolem sebe chodíme. Moc nemluvíme, jdeme 

rovnou na věc. Divoce ze sebe serveme oblečení. Nejdřív mě tiskne ke zdi 

a pak mě vezme pod zadkem, já ho obejmu nohama kolem pasu. Sedne 

si na gauč, já na něj. Cítím ho až u žaludku. Orgasmus přijde oběma 

velmi brzy.“ Zde má fantazie stále lineární posloupnost, ale respondentka 

se nezabývá tím, proč k sexu dojde. Fantazie má rychlý spád a je velmi 

dynamická. Aktivity se odehrávají s důvěrně neznámým mužem – žena 

ho například potkává na chodbě na pracovišti, míjejí se v obchodě blízko 

bydliště, ale moc toho o sobě neví. U těchto SF je úplně vypuštěna fáze 

lokace a pretaktilní fáze a někdy i fáze taktilní interakce. Nejdůležitější je 

fáze genitálního spojení, tedy soulož. Tento typ SF byl zjištěn u 4 % 

respondentek (N=5). 

Grafické znázornění č. 2: Struktura SF bez předehry 

  

c) Podvolení se sexuálním aktivitám 

V tomto typu fantazií je charakteristická prvotní nevole k sexuálním 

aktivitám a snaha ubránit se. Nicméně jde jen o hru a jinou formu předehry. 

Nejedná se o znásilnění. Příklad struktury: 

 „Ležím v posteli nahá, postel je celá bíla s nebesy. Přichází on, je jen ve 

spodním prádle. Pozoruje mě a pomalu si lehá. Začíná mě líbat, já se 

odtahuji a bráním se, což ho vyprovokuje k použití síly. Vše je jen hra, 

která zvyšuje vzrušení. Chytá mě za ruce, já se snažím bránit. Nemám 

šanci, má velkou sílu. Spoutá mi ruce k posteli, jsem bezbranná 

a vzrušená. Hladí mě a líbá po celém těle. Začne mi to dělat rukou 

a přidává na intenzitě. Pak mi to dělá i pusou, a když jsem už skoro na 

vrcholu, přestává, chytne mě rukama pod zadkem, přizvedne si mě 

a vnikne do mě silně. Nejdřív pomalu a pak pořádně. Silou do mě 

Rychlé vysvlečení Sex Orgasmus
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naráží, leží na mě, je to silně a vzrušující. Oba najednou dosahujeme 

orgasmu.“ Ačkoliv se žena ve fantazii zprvu brání, tento odpor pouze 

vyburcuje další sexuální aktivity. Fantazie končí orgasmem. Zde je 

důležitá taktilní interakce a genitální spojení. Fáze lokace a pretaktilní 

fáze jsou vypuštěny. Aktivity se odehrávají s neznámým vysoce 

atraktivním mužem, jenž je iniciátorem sexuálních aktivit a žena je 

v pasivní roli. 

Grafické znázornění č. 3: Podvolení se sexuálním aktivitám 

 

d) Partneři prožívají orgasmus zvlášť 

Tyto fantazie se strukturou podobají rozvitému příběhu, protože velice 

srovnatelně začínají. Liší se ale zásadně tím, že fantazie nekončí orgasmem ženy 

nebo společným orgasmem. Žena poté, co je uspokojena se ještě zajímá 

o vyvrcholení muže. Příklad struktury: 

 „Ležím v posteli, oblečená do krajkového tmavého prádla s podvazky. 

Čekám na svého partnera, který se má co nevidět vrátit domů.  / Když 

vejde do dveří, vše se ve mně zachvěje. Pohled na jeho rýsující se ruce 

a široká ramena mne dostane vždy. Ihned jak mě uvidí, zablýskne se mu 

v očích, široce se usměje a já můžu na poklopci pozorovat jeho reakci na 

toto překvapení. Neváhá a ihned jde ke mně.  / Začneme se líbat a on 

rukou „kontroluje“ celé mé tělo, začínám se vzrušovat. Za chvíli je již bez 

oblečení a já začínám rukou dráždit jeho penis. To mi velice ochotně 

opětuje v mém klíně. Nevydržíme to dlouho a začnu si hrát ústy tak, jak 

to má rád, rukou mě drží za hlavu a já mu přímo koukám do očí. Vidím, 

jak je touhou mimo. Vydráždím ho až na pokraj orgasmu. / Potom si 

začne hrát on se mnou, chvilku jen pusou a potom postupně zasouvá 

i své prsty. Dovede mě k úžasnému orgasmu, celá se klepu. Nečeká 

ovšem na žádný odpočinek a ihned zasune svůj penis. Je nade mnou a já 

můžu prsty zarýt do jeho ramenou. Přiráží tvrdě a bere mi mé ruce, 

které poté drží nad mou hlavou tak, abych se nemohla moc hýbat. Líbá 
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mě na prsou a hladí po těle. Líbáme se a potom si mě otočí „na čtyři“ 

a chytne pořádně za zadek. Slastí se celá prohnu a on mě přinutí, abych 

si hlavou lehla na postel, ale zadek nechala stále nahoře. Dá mi ruce za 

záda a přitom tvrdě přiráží. Nakonec mě chytá oběma rukama 

a pořádně plácne se slovy, jestli jsem jeho děvka, musím mu aspoň 

dvakrát odpovědět, že ano. Než vyvrcholí, otočí si mě k sobě a udělá se 

mi částečně na prsa a na obličej. / Chvíli pak vedle sebe jen ležíme nazí 

v objetí.“ Lomítka v povídce značí změnu obrazu. Fantazie tedy není čistě 

lineární, jsou tam ostré střihy, ale přesto má posloupný spád. Důležitým 

aspektem je, že si žena představuje i mužovo vyvrcholení, ačkoliv už sama 

ve fantazii orgasmus prožila. Objevují se zde všechny čtyři fáze dvoření 

(někdy je vypuštěna fáze lokace, pokud se jedná o SF se současným 

přítelem / důvěrně známou osobou). 

Grafické znázornění č. 4: SF, ve které partneři prožívají orgasmus separátně 

 

V tomto typu fantazií někdy fáze „sex“ předchází fázi „orgasmus ženy“. Po 

jejím orgasmu pak znovu dochází k sexu nebo orálnímu uspokojení muže. 

Rozlišujícím faktorem je, že partneři mají orgasmus odděleně a žena ho prožívá 

jako první. 

e) Důraz na svádění 

Sexuální fantazie tohoto typu jsou význačné tím, že nejdůležitější a pro ženu 

nejvíce vzrušující částí je to, že někoho svede. Osoba nemůže ženě odolat a dojde 

k sexuálním aktivitám. Příklad struktury: 

 „Končí hodina. Učitel si mě zavolá do kabinetu, že potřebuje probrat 

moje povinnosti pro nadcházející projekt. Posbírám si věci a celá 

napjatá se loudám k jeho kabinetu. Zaklepám a po pobídnutí vstupuji 

dovnitř. Sedí u stolu a něco horlivě zapisuje. Sedám si na křeslo blízko 

jeho stolu. „Tak co bych měla dělat?“ zeptám se. „Mohla bys dělat 

spoustu věcí,“ téměř zašeptá a jeho pohled se kratičce zastaví na mém 
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bujném poprsí. „Nechtěl jsem tomu podlehnout, ale už se to nedá 

vydržet“ říká a pomalu přechází ke dveřím, které zamyká. Postaví se 

přede mne a zadívá se mi do očí. Já to nevydržím a sklopím pohled. 

Všimnu si jeho vyboulených kalhot. Začnu mu rozepínat pásek 

a sundávat kalhoty. Vyndám jeho penis, který je obrovský a naběhlý 

krví. Zasunu si špičku do úst a on zasténá. Pomalu ho zpracovávám. Je 

obří a já ho chci celý. Strkám si ho až do krku. Trochu se začnu dávit, ale 

nepřestanu, naopak. Chytne mě za vlasy a naráží mi do krku ve 

zběsilém tempu… (Většinou už se dál nedostanu, protože dokola 

obměňuji začátek fantazie, „část svádění“, ta mi přijde nejvíce 

vzrušující. Jinak vlastně mé sexuální fantazie jsou o vymýšlení milionu 

způsobů, jak někoho svést.“ Samotnou soulož si pak nepředstavuji.) Jak 

sama respondentka v popisu své sexuální fantazie doplnila, nejdůležitější 

je ta část, že někoho svede. Představa, že jí nemůže odolat ani taková 

autorita, jako je například učitel. V tomto typu SF je oproti předchozím 

naopak velmi důležitá fáze lokace, kdy si žena vybere partnera, kterého 

svádí a pretaktilní fáze, ve které žena tu danou osobu svádí (gestikulace, 

konverzace, mimika, apod.). Na taktilní interakci a genitální spojení není 

kladen takový důraz jako u předchozích vzorců obsahu SF. 

Grafické znázornění č. 5: Svádění 

 

f) Mučení 

Fantazie s BDSM obsahem jsou svou strukturou od již výše zmíněných více 

odlišné. Zaznamenali jsme, že respondentky, které popisovaly sexuální fantazie 

s násilnickým obsahem, taktéž uvedly, že jejich fantazie nemají jasnou 

strukturu. Spíše se jedná o jednotlivé úseky než o jakýsi příběh. Orgasmus může 

a nemusí být součástí obsahu fantazie. Příklad struktury: 

 „Ležím nahá na posteli s roztaženýma rukama a nohama od sebe. 

Kolem rukou i nohou mám omotané provazy. Provazy jsou přivázané 
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k nohám postele tak, aby mi zamezily pohyb. Muž stojí nahý, vzrušený 

u postele. Sleduje můj marný boj s provazy. Tváří se velmi dominantně, 

ví, že mu nemohu utéct. Přesto, za každý můj pokus o pohyb mi udělí 

lehkou ránu bičíkem.  / Muž leží na posteli mezi mýma rozkročenýma 

nohama a tvrdě mě souloží v poloze misionář. Jednou rukou mě drží 

kolem krku a škrtí. Druhou ruku mi drží vlasy a ostře za ně tahá. Muž 

pouští vlasy a ruku přesouvá na má ústa. Chvíli mě dusí, pak své prsty 

vloží do mých úst a přikáže mi, abych je olizovala. Tvrdě přirazí penis 

do mé vagíny. Jeho pohled je tvrdý, hodně dominantní a zvrhlý. 

Následně mi prsty začne tvrdě rvát do pusy, až do krku a zase ven. 

Vrazí mi facku a opět vnikne prsty až do krku. Při tom mě stále drží za 

krk a škrtí. Znovu mě fackuje, pouští krk. Rukou chytá vlasy a druhou 

fackuje. / Muž sedí s rozkročenýma nohama na mých ňadrech. 

Přizvedne mou hlavu z postele. V ruce pevně sevře mé vlasy, zakloní mi 

hlavu a tvrdě vrazí svůj penis do mých úst. Proniká až hluboko do krku. 

Přitlačí si mou hlavu na tělo a drží, dokud se nezačnu dusit. Odtahuje mi 

hlavu dál od penisu a vrazí mi facku. Silně mě tahá za vlasy 

a masturbuje. Trhne s mou hlavou dál od svého těla a následně penisem 

tvrdě vrazí do mých úst. Vytáhne penis, vrazí mi facku. Penisem vnikne 

až do krku a následně vrcholí do mých úst. / Muž opět leží mezi mýma 

stále svázanýma a roztaženýma nohama. Proniká prsty do mé vagíny 

a začíná mi to dělat rukou. Sklání se k vagíně a jazykem dráždí můj 

klitoris. Zvedá hlavu a tělem se přesouvá výše na mě, prsty má stále 

v mé vagíně. Chytá mě za krk, prsty stále vráží do mé vagíny. Pohybuje 

jimi stále rychleji a hlouběji. Mačká můj krk tvrději a drsněji vráží prsty 

do vagíny.“ Je patrné, že největší část je věnována ponižování ženy 

a fyzickému násilí. Žena se zde ovšem sexuálním aktivitám nebrání 

a souhlasí s nimi. Je to součást nějaké dohody mezi partnery a tyto 

aktivity jsou pro ženu vzrušující. V naprosté většině dosáhne jako první 

orgasmu muž a fantazie může a nemusí být zakončena vyvrcholením 

ženy. Dále je také z tohoto příkladu zřejmé, že se jedná o střídání 

jednotlivých obrazů a fantazie není uceleným příběhem. Mezi 

jednotlivými aktivitami jsou velké skoky a postrádají časovou 

posloupnost. Fáze dvoření zde nemají jasnou posloupnost a nejdůležitější 
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fází je taktilní interakce, případně genitální spojení. Fáze lokace je úplně 

vypuštěna. 

Grafické znázornění č. 6: Mučení 

 

g) Znásilnění 

Tyto sexuální fantazie jsou charakteristické tím, že žena se nechce zúčastnit 

jakýchkoliv sexuálních aktivit, nemá z toho požitek a často je jí to také odporné. 

Příklad struktury: 

 „Jednoduchý příběh, žena (já) jde do podchodu na toaletu, jelikož již 

dlouho čeká na autobusové zastávce a nic jiného jí nezbývá. Schází po 

schodech pod zastávku do tunelu propojující podzemně obě strany 

silnice, tam jde na staré, často používané toalety patřící k levné nálevně 

ve vedlejších dveřích. Po chvíli tam přijde muž, někdy i dva z té nálevny 

a z dívky si utahují, že za využití toalet musí zaplatit. Poté si uleví na ni, 

svážou ji bílými páskami a užijí si v různých polohách až do 

vyvrcholení. Dívka se celou dobu brání. Tato sexuální fantazie má ještě 

jednu podobu jen přímo na té chodbě a ne v prostoru záchodků, kdy se 

objevuje jen jeden násilník, ale další pak přichází, když už první odešel, 

a místo pomoci nebohé znásilněné dívce, si s ní užije také.“ Ve fantaziích 

s obsahem znásilnění je typické, že se žena brání, ale silné muže nemůže 

přeprat. Struktura bývá většinou taková, že ženu někdo zaskočí a silou jí 

donutí k sexuálním aktivitám. Násilník nevěnuje ženě žádnou pozornost, 

jde mu jen o jeho uspokojení. Fantazie většinou končí mužovým 

orgasmem a zneužitá žena je ponechána vlastnímu osudu. 

Grafické znázornění č. 7: Znásilnění 
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Uspokojení 

muže
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Zaskočení ženy

Útok 
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3.7.2. Shrnutí 

Při zkoumání vzorců obsahů bylo zjištěno šest základních kategorií struktury 

(lineární posloupnost; absence časové posloupnosti; zprvu lineární, pak ztratí 

posloupnost; střídají se v ní jednotlivé obrazy; a obsahuje časté pohledy na 

genitálie). Dále bylo při bližší analýze určeno sedm kategorií, které 

charakterizovaly jednotlivé fáze sexuálních fantazií. 

Vzhledem k tomu, že respondentky byly požádány, aby svou sexuální fantazii 

detailně popsaly formou scénáře k erotickému filmu, tak pro ženy, jejichž 

fantazie neměla zcela lineární časovou posloupnost, bylo nelehkým úkolem 

zasadit svou fantazii do nějakého textového rámce. Je možné, že právě kvůli 

zmíněnému scénáři se respondentky domnívaly, že fantazie musí být rozvitým 

příběhem. 

4. Porovnání výsledků s výsledky faktorové analýzy 

Celkově je možné tvrdit, že byla potvrzena hypotéza, kdy jsme předpokládaly, 

že obsahy sexuálních fantazií budou rámcově zapadat do jednotlivých dimenzí, 

nicméně se zároveň budou překrývat a nebude možné je jednoznačně 

kategorizovat. Z výše uvedených sesbíraných sexuálních fantazií je patrné, že je 

do dimenzí nelze jasně zařadit. Ve fantaziích se prolínají různé aktivity a každá 

respondentka přikládá důležitost různé fázi té dané fantazie.  

Reprezentativním příkladem mohou být fantazie s rozvitým příběhem, kde je 

kladen důraz na počáteční interakci (procházka s partnerem, tanec, večeře, 

apod.), následně dojde k líbání, hlazení, což volně přejde v orální sex a stimulaci 

rukou, dále v soulož, orgasmus a odpočinek, kterému je přisuzována neméně 

vysoká důležitost jako předcházejícím aktivitám. Tudíž se zde dle kategorizace 

Meuwissen & Over (1991) prolínají smyslové a genitální sexuální fantazie a často 

také zakázaná sexuální aktivita (pokud se například jedná o lesbický styk nebo je 

ve fantazii zahrnuta masturbace, sex s neznámým mužem, apod. – viz teoretická 

část). 
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Zejména dimenze zakázaných sexuálních aktivit je z hlediska dnešní doby 

naprosto neaktuální. Aktivity, jež jsou v této dimenzi obsaženy, se v drtivé 

většině sexuálních fantazií v určité podobě vyskytují a prolínají s ostatními 

aktivitami. 

Často opakovaným vzorcem obsahu sexuálních fantazií též je, že žena někoho 

svede, ten / ta jí nemůže odolat a dojde ke společným sexuálním aktivitám. Ať se 

jedná o neznámou osobu nebo o partnera, respondentky kladou důraz na svou 

neodolatelnost. Zde již můžeme pozorovat prolínání smyslových sexuálních 

fantazií a dimenze sexuální síly. Dále dochází k sexuálním aktivitám, jež jsou 

vyústěním vzájemné atraktivity, tzn. genitální dimenze a v závěru fantazie může 

nebo nemusí znovu dojít ke smyslovým sexuálním fantaziím v podobě mazlení 

nebo ležení s partnerem v posteli. 

Stejný výsledek jako u faktorové analýzy byl zjištěn pouze u fantazií 

s násilnickým obsahem (mučení, znásilnění, apod.). Obsahy těchto fantazií plně 

naplňují dimenzi sexuálního utrpení a v ničem se s aktivitami z jiných dimenzí 

neprolínají. 

Z výše uvedeného vyplývá, že výsledné dimenze, jež byly vytvořeny na základě 

faktorové analýzy, při kvalitativním přístupu nevycházejí. Dimenze se navzájem 

v různém pořadí prolínají. Individuální strukturu sexuálních fantazií nelze 

kategorizovat a snažit se jí někam zařadit. Výjimkou jsou pouze fantazie 

s násilnickým obsahem, kdy se tento obsah s jinými dimenzemi neprolíná. 

5. Limity výzkumu 

Smyslem této práce bylo prostudovat strukturu a obsah sexuálních fantazií 

a ověřit tak relevantnost kategorií, jež byly stanoveny na základě faktorové 

analýzy. K provedení výzkumu jsme měli k dispozici celkem 118 vyplněných 

dotazníků s otevřenými otázkami. Vzhledem k tomu, že problematika byla 

zkoumána kvalitativním přístupem, nebyla zde snaha o generalizaci výsledků na 

celou populaci, ale spíše snaha o upozornění na důležitost individuálního rázu 

jednotlivých sexuálních fantazií. 
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Prvním limitem výzkumu je velikost vzorku. 118 respondentek je pro 

kvalitativní přístup příliš veliký, při menším vzorku by bylo lépe možné 

prozkoumat ještě detailněji obsah i strukturu SF. V dalším výzkumu by pak bylo 

vhodnější zkoumat tyto jevy pomocí smíšeného (kvalitativního i kvantitativního 

výzkumu. 

Ačkoliv použití dotazníku s otevřenými otázkami bylo považováno za 

nejvhodnější možnou techniku v rámci bakalářské práce, je možné, že část, kde 

ženy měly popsat detailně svou sexuální fantazii formou erotického scénáře, 

byla pro ně zmatečná. Respondentky, jejichž fantazie mají nejasnou strukturu 

a jedná se spíše o jednotlivé navzájem se prolínající obrazy, se pak snažily svou 

fantazii násilně zasadit do určité lineární posloupnosti.  

Další výzkum by také měl nastavit horní věkovou hranici a zkoumat zvlášť 

heterosexuální a homosexuální ženy. Věkem se totiž mění osobní preference 

a tím se také mění obsah sexuálních fantazií a i homosexuální ženy mají odlišné 

fantazie od žen heterosexuálních. Žádná dosavadní studie se zatím nezabývala 

pouze fantaziemi homosexuálních žen. 

Přestože se podařilo zodpovědět výzkumnou otázku, zůstává tedy spousta 

prostoru pro další výzkum. I přes metodologická omezení se podařilo prokázat, 

že je zapotřebí více studií, jež by zpracovávala data kvalitativním způsobem. 

6. Závěr 

Výzkum prokázal, že jednotlivé obsahy a struktura SF při kvalitativním 

přístupu nezapadají do dimenzí, které popsali Meuwissen & Over (1991). Byla 

potvrzena hypotéza, že obsahy SF se navzájem prolínají a není možné je 

jednoznačně kategorizovat. Pro výzkum byl použit větší vzorek, než je pro 

kvalitativní přístup obvyklé, proto nakonec nebyly navrhnuty prototypické 

povídky, což bylo jedním z cílů této práce. Závěr práce by tak mohly udat směr 

dalším studiím zabývající se obsahem SF a standardizací stimulů pro měření 

ženského sexuálního vzrušení. 
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PŘÍLOHY 

1. Dotazník 

 

 

U 

 

 

Katedra obecné antropologie,  
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova   

 
 
Vážená paní/slečno,  
  
dovolte, abychom Vás podrobněji informovali o výzkumném projektu, kterého jste se rozhodla zúčastnit. 
Tato studie je součástí dlouhodobého výzkumu zabývající se sexuálním chováním žen a mužů. Konkrétně 
se tato část zabývá sexuálními fantaziemi žen. Součástí výzkumu je vyplnění baterie dotazníků týkajících 
se základních demografických údajů a různých aspektů sexuality, zejména vašich sexuálních fantazií. 
Prosíme, udělejte si pohodlí a věnujte zpracovávání Vašich odpovědí dostatečný čas a pozornost.  
  
Jaká je Vaše role ve výzkumu? 
- žádná osobní data, tj. ani Vaše jméno či Vaše osobní údaje, nebudou poskytnuta třetím osobám a 
nebudou žádným způsobem zveřejňovány 
- Vaše účast je zcela dobrovolná a můžete kdykoliv odstoupit 
- Vaše odpovědi budou uchovávány v elektrické podobě a budou použity k zodpovězení našich 
výzkumných otázek a vytvoření sady erotických textů, které budou použity v dalších navazujících studiích - 
všechny texty budou upraveny a změněny tak, aby nebylo možné identifikovat autorku 
- data budou skladována zcela anonymně a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o 
psychologickém výzkumu 
- publikovány budou pouze celkové závěry, nikoliv výsledky týkající se jednotlivých účastníků 
- nejsou známa žádná rizika spojená s účastí ve výzkumu, budete-li však cítit jakékoliv pochybnosti, 
neváhejte se na nás kdykoliv obrátit 
-  
 
 
Děkujeme za účast na výzkumu. 
Kamila Boudová, Mgr. Jakub Binter, Mgr. Lucie Krejčová a Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. 
 
  
Nyní bychom Vás rádi požádali o vyplnění informovaného souhlasu, který je nutný k další výzkumné 
činnosti: 
  
Prohlašuji, že jsem byla seznámena s podmínkami účasti na tomto výzkumu a že se jej chci dobrovolně 
zúčastnit. Beru na vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a budou použity 
pouze pro vědecké účely. 

Ano, souhlasím. Ne, nesouhlasím. 

  

 

 

If Ne, nesouhlasím. Is Selected, Then Skip 

To End of Survey 

Skip  

Logic  

 

 Add Block 

SocDemo 
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Q4 

 
Jaké je vaše pohlaví? 

Muž Žena 

  

 

 

If Muž Is Selected, Then Skip To End of 

Survey 

Skip  

Logic  

 

 Q6 

 
Kolik je vám let? 

 

Page Break 

Q8 

 
Jak velká je obec, ve které převážně žijete dnes? 

 v obci s méně než 10 tisíc obyvateli 

 v obci s 10 až 40 tisíci obyvatel 

 v obci s 40 až 100 tisíci obyvateli 

 v obci s více než 100 tisíci obyvatel 

Page Break 

Q10 

 
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 
neukončené základní vzdělání nebo základní vzdělání 

 
vyšší odborné vzdělání (Dis.) 

  střední odborné (bez maturity) 
 
bakalářské (Bc., BcA.) 

 
úplné střední (s maturitou) 

 
magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., aj.) 

 
nástavbové studium (včetně pomaturitního studia)   doktorské (Ph.D., ThD., DrSc., CSc.) 

Q12 

 
Pokud jste studovala či aktuálně studujete, jakého zaměření byla či je Vaše škola? 
 

 Humanitního zaměření 

 Technického zaměření 

 Přírodovědeckého zaměření 

          Medicínského zaměření 

 Ekonomického zaměření 

 Uměleckého zaměření 

 Nestudoval/a jsem 

Page Break 

Q14 

 
Atraktivita Vaší tváře je: 

1 - Velmi 

neatraktivní 2 3 4 5 6 

7 - Velmi 

atraktivní 

Q16 
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Atraktivita Vašeho těla je: 

1 - Velmi 

neatraktivní 2 3 4 5 6 

7 - Velmi 

atraktivní 

Q18 

 
Jak byste ohodnotili svou celkovou atraktivitu: 

1 - Velmi 

neatraktivní 2 3 4 5 6 

7 - Velmi 

atraktivní 
Add Block 

Vztah 

Q20 

 
Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vidíte v něm 
určitou dlouhodobější perspektivu): 

 Jsem dosud neměla 

 Momentálně nemám, ale měla jsem v minulosti 

 V současnosti mám 

Page Break 

Q22 

 

 

 

Display This Question: 
If Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vi... V 

současnosti mám Is Selected Edit 

 Jak dlouho trvá Váš vztah (v letech a měsících, např. pokud Váš vztah trvá 4 roky a 2 měsíce, zapište 
4+2)? 
 

Page Break 

Q24 

 
Dosud jsem měla partnerských vztahů (včetně současného): 
 

Page Break 

Q26 

 
Nejdelší z mých dosavadních vztahů trval (uveďte prosím počet let a měsíců, např. pokud Váš vztah trval 
4 roky a 2 měsíce, zapište 4+2): 
 

Page Break 

Q28 

 
Jak byste ohodnotila svou sexuální orientaci? 

 Výhradně heterosexuální 

 Převážně heterosexální 

 Spíše heterosexuální 

 Bisexuální 

 Spíše homosexuální 

 Převážně homosexuální 

 Homosexuální 

Page Break 
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Q30 

 

Pro každou z následujících sexuálních aktivit zaznačte 1) v jakém věku jste takovu aktivitu 
poprvé zažila (první sloupec), 2)  v jakém věku jste v průběhu takové aktivity poprvé prožila 
orgasmus (druhý sloupec), 3) kolikrát jste tuto aktivitu provozovala za poslední jeden měsíc - 
myšleno je posledních 30 dní (třetí sloupec) a kolikrát jste v posledních 30 dnech zažila 
orgasmus v průběhu této aktivity (čtvrtý sloupec). 
  

Pokud k takové situaci nedošlo (např. jste aktivitu nikdy neprovozovala nebo ne v posledních 30 
dnech), zapište prosím „0“ a nevynechávejte žádné pole prázdné. 

   
Věk první realizace 

Věk prvního 

orgasmu v průběhu 

této aktivity 

Počet dnů, kdy k 

této aktivitě došlo 

za posledních 30 

dnů 

Počet orgasmů 

dosažených v 

průběhu této 

aktivity za 

posledních 30 dnů 

Soulož (penis proniká do 

vagíny bez dráždění 

klitorisu) 
      

Soulož (penis proniká do 

vagíny a probíhá dráždění 

klitorisu) 
      

Masturbace (klitoridální) 

bez použití vibrátoru       

Masturbace (vaginální) bez 

použití vibrátoru       

Masturbace vibrátorem 

(sama, nebo partner/ka vás 

dráždí) 
      

Partner/ka vás uspokojuje 

rukou (zejména dráždění 

klitorisu) 
      

Partner/ka vás uspokojuje 

rukou (zejména vaginální 

dráždění) 
      

Partner/ka vás uspokojuje 

ústy       

Partner proniká penisem do 

vašeho análu       

Page Break 

Q40 

 
Jaká je obvyklá délka vašeho celého menstruačního cyklu (uveďte počet dní, například 28)? 
 

Page Break 

Q42 

 
Uveďte, prosím, datum začátku (1. den) vašeho posledního menstruačního krvácení (zapište datum ve 
formátu DD/MM/YYYY) 
 

Page Break 

Q44 
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Je váš menstruační cyklus pravidelný? 

 Ano 

 Ne, prosím specifikujte 
 

Page Break 

Q41 

 
Užíváte nyní některou z následujících forem antikoncepce ? (můžete zaškrtnout i více možností) 

 Žádnou 

 kombinované (hormonální) pilulky 

 minipilulky (pouze progesteronové) 

 hormonální injekce 

 hormonální implantát 

 hormnonální náplasti 

 vaginální kroužky 

 nitroděložní tělísko hormonální (např. Mirena) 

 nitroděložní tělísko mechanické (bez hormonů) 

 kondom 

 přerušovaná soulož 

 neplodné dny 

 pesar 

 spermicidní krém 

 jiná 

Page Break 

Q43 

 
Pokud v součastnosti užíváte některou z forem hormonální antikoncepci, označte jakou značku 
hormonální antikoncepce (kombinované pilulky, minipilulky, hormonální injekce, hormonální implantát, 
hormonální náplasti, nitroděložní tělísko hormonální) užíváte: 

 Belara 

 Cerazette 

 Cilest 

 Depo-Provera 

 Diane 

 Femoden 

 Gracial 

 Gravistat 

 Harmonet 

 Chloe 
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 Implanon 

 Janine 

 Katya 

 Laurina 

 Lindynette 

 Loette 

 Logest 

 Lunafem 

 Marvelon 

 Mercilon 

 Milligest 

 Minerva 

 Minesse 

 Minisistion 

 Minulet 

 Mirelle 

 Novynette 

 Pramino 

 Regulon 

 Sayana 

 Sunya 

 Trinodiol 

 Triguilar 

 Trinovum 

 Tri-Minulet 

 Tri-Regol 

 Vreya 

 Yadine 

 Yasminelle 

 Yaz 

 Jinou 

 Neužívám hormonální antikoncepci 

Add Block 

Obsah SF 

Q38 
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Pokud je to možné, v následující části popište sexuální fantazii, která se u vás objevuje v současné době 
nejčastěji. Napřed se zamyslete, zavřete oči a rozhodněte se, kterou svou SF budete popisovat.  
  
Sexuální fantazií nemyslíme vaše sexuální touhy, proto si prosím přečtěte následující definici: 
  
„Sexuální fantazie může být podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka na nějakou romantickou či 
sexuální aktivitu. Může být čistě imaginativní nebo zcela realistická. Přichází spontánně nebo může být 
úmyslně vyvolána, popřípadě vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy“ 
  
Za chvíli se pokusíte tuto fantazii detailně popsat tak, jako byste psala scénář, podle nějž by se měl 
natáčet erotický film. Nejdříve si však pomocí několika následujících otázek ujasníte podobu struktury vámi 
připravovaného scénáře, vyberete si kulisy, aktéry, atd., a teprve poté začnete psát samotný text. 

Page Break 

Q42 

 
V jakém kontextu se tato fantazie objevuje: 

 při masturbaci 

 při sexuálních aktivitách 

 mimo jakoukoliv sexuální aktivitu (= denní erotické snění) 

Page Break 

Q58 

 
V rámci fantazie se: 

 neobjevuji, jsem pouze pasivním pozorovatelem erotických obrazů 

 jsem ve fantazii přítomna, ale pouze jako pasivní pozorovatel, aktivit se neúčastním 

 objevuji se jako aktér, ale shlížím na sebe vně svého těla 

 objevuji se jako aktér a fantazie se odehrává z mého pohledu 

 z pohledu jiné osoby než já, ale jsem ve fantazii přítomna (například svádím sama sebe z pohledu jiné 
osoby) 

 z pohledu jiné osoby, se kterou se v SF ztotožňuji a jsem (doplňte např. starší/mladší, štíhlejší/obéznější, 
aj.) 

 má pozice se střídá, popíšu detailněji v rámci textu 
Page Break 

Q44 

 
Počet aktérů (uveďte počet včetně vás, pokud je jich více než 6, popište je jako mnoho): 
 

Page Break 

Q46 

 
Popište detailně důležité osoby, které se v této fantazii vyskytují (např. Já: cítím se velmi atraktivní, v 
uplých šatech a na vysokých podpatcích; muž – fyzický vzhled vysoký, opálený, s vyrýsovanými svaly, s 
ostře řezanými rysy v obličeji, elegantně oblečen, role kterou představuje: vyzařuje z něj nadřazenost a 
dominance, aj.; žena: pěkná postava s velkými ňadry, asiatka, dlouhé černé vlasy, vím, že je zkušená a 
naučí mě mnoho věcí) 

 Já 
 

 1. osoba 
 

 2. osoba 
 

 3. osoba 
 

 4. osoba 
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 5. osoba 

 

Page Break 

Q54 

 
Sexuální aktivity, jež se konkrétně v dané fantazii objevují (napište prosím všechny, oddělte je čárkou):   
 

Page Break 

Q52 

 
Prostředí, v němž se konkrétně daná fantazie odehrává (napište prosím všechny či poznámku, že se 
prostředí střídá nebo že není důležité):  
 

Page Break 

Q56 

 
Pomůcky či rekvizity, jež se konkrétně v dané fantazii objevují (napište prosím všechny, nebo napište, že 
se žádné neobjevují): 
 

Page Break 

Q60 

 
Jaké vjemy se v dané fantazii nejčastěji objevují (seřaďte je prosím tažením myši podle intenzity, jak je pro 
Vás daný vjem nejdůležitější)? 

 1Vizuální 

 2Hmatové 

 3Čichové 

 4Sluchové 

 5Chuťové 

Page Break 

Q62 

 
Struktura fantazie: 

 Je to lineárně se odvíjející příběh 

 Nemá přímou časovou posloupnost 

 Je zpočátku lineární a pak přejde v anachronní (ztratí časovou posloupnost) 

 Zpočátku nemá časovou posloupnost a pak přejde v lineární 

 Střídají se v ní obrazy 

 Obsahuje časté pohledy na detaily pohlavních orgánů 

Page Break 

Q72 

 
Existuje pro vaši fantazii reálná předloha, ze které jste zejména čerpala inspiraci? 

 ve filmu (jakém?) 
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 v textu (jakém?) 
 

 vaše reálná zkušenost 

 z vyprávění 

 kombinace několika materiálů, které používám 

 jiné (prosím, specifikujte) 
 

 ne, nejsem si vědoma, že by existovala nějaká předloha 

Page Break 

Q68 

 
Zaznačte, které fáze namlouvání se v této fantazii vyskytují a jakou proporci času zabírají. 

   
010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

  

posuzování 

potenciálníh

o 

partnera/ky 

  
                    

 

 

interakce, 

která 

předchází 

dotekům 

(konverzace

, úsměv...) 

  
                    

 

 

doteky, 

mazlení, 

atd. 
  

                    
 

 

pohlavní 

styk   
                    

 

 

Page Break 

Q70 

 
Pozor, nezapomeňte prosím zaznačit v rámci následujícího popisu SF pasáž, která je u vás nejvíce 
vzrušující či při které dochází k vyvrcholení symbolem (V) 

Page Break 

Q74 

 
DETAILNÍ POPIS VAŠÍ FANTAZIE 
  
Nyní se pokuste tuto fantazii detailně popsat za použití parametrů, jež jste výše nastínila. Popis by měl mít 
délku cca 1 stránku. Nejde o hodnocení literárně kvalitního textu, ale o text popisující fantazii tak, jak je 
právě pro vás (a jen pro vás) vzrušující. 
  
poznámka: doporučujeme Vám si tuto fantazii předepsat v textovém editoru a následně ji sem vložit 
 

 
Add Block 
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Závěr 

Q45 

 
Z jakého zdroje jste se o tomto výzkumu dozvěděli? 

 od přátel 

 přes facebookové stránky (jaké?) 
 

 přes weby komunit (jaké?) 
 

 přes portál RůžovýSlon.cz 

 přes Pokusné králíky (prosím, uveďte svůj kód) 
 

 na koleji (prosím, uveďte svůj kód) 
 

 z předmětu Lidská sexualita (prosím, uveďte své UKČO) 
 

Page Break 

Q32 

Chcete být informována o výsledcích výzkumu? 

Ano Ne 

  
Page Break 

Q34 

 
Máte zájem účastnit se i dalších výzkumů skupiny evoluční sexuologie (NUDZ, Klecany) a 
skupiny Etologie člověka (FHS UK)? 

Ano Ne 

  
Page Break 

Q36 

 
Uveďte, prosím, svoji e-mailovou adresu (ta nebude předávána osobám třetích stran), děkujeme. 
 

Page Break 

Q46 

 
Souhlasíte s tím, abychom v případě, že shledáme Váš text velmi ilustrativním, ho použili jako stimul při 
měření ženského sexuálního vzrušení či ho v plném znění opublikovali v odborné publikaci? Jakékoliv 
možné identifikátory Vaší osoby budou změněny. 

Ano, souhlasím Ne, nesouhlasím 

  
Page Break 

Q38 

 
Pokud máte nějaké otázky, návrhy, připomínky nebo se chcete o problematice něco více dozvědět, kontaktujte nás na 
našich webových stránkách www.fhs.cuni.cz/etologie, e-mailem (vyzkum.fantazii@seznam.cz) a nebo nám zanechte 
vzkaz přímo zde. 

Kamila Boudová, Mgr. Jakub Binter, Mgr. Lucie Krejčová a Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. 

http://www.fhs.cuni.cz/etologie
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