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Abstrakt 

 

Média tvoří nedílnou součást našeho každodenního života a významným způsobem 

ovlivňují to, jak vnímáme, chápeme a konstruujeme realitu, naše místo v ní a současně 

vlastní identitu. Tato diplomová práce se proto věnuje konstruování ženského orgasmu ve 

vybraných internetových médiích, která cílí primárně na ženy. Prostřednictvím analýzy 

vybraných článků poukazuji na to, že orgasmus není (pouze) biologický jev, ale spíše 

diskurzivní konstrukt a představuji způsoby, jakými určitá média pomáhají (re)produkovat 

společenskou představu o tom, co ženský orgasmus je, jak ho prožívat, a co z jeho 

(ne)prožívání vyplývá pro ženskou sexualitu.  

Na jednu stranu vytváří analyzovaná média dojem určité emancipace ženské 

sexuality, zdůrazňují právo ženy na sexuální potěšení a orgasmus. Na druhou stranu je však 

způsobem, jakým je téma ženského orgasmu předkládáno, sexualita žen svazována a de facto 

kontrolována, protože se vytváří jakoby univerzální vzorec pro to, jakým způsobem má být 

sexualita provozována a prožívána. A přestože média sama deklarují mnohost a různost, ve 

skutečnosti vytváří jasně ohraničené mantinely, a neviditelně marginalizují ty, které se do 

těchto limitů nevejdou. 
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Abstract  

The media form an integral part of our everyday life and have a significant impact on how 

we perceive, understand and construct reality, our part in it and our own identity. This 

diploma thesis is therefore concerned with the portrayal of the female orgasm in selected 

internet media that are aimed primarily at women. Through an analysis of selected internet 

articles, I show that an orgasm is not (just) a biological phenomenon, but it is more a 

discursive construct. At the same time, I introduce the ways the media help to (re)produce a 

common idea of what the female orgasm is, how to experience it, and what the consequences 

are of (not) experiencing it.  

 On the one hand, the analysed media create an impression of a certain sexual 

emancipation of women; they stress a woman’s right for sexual pleasure and orgasm. On the 

other hand, the way the topic of female orgasm is described creates a kind of universal 

formula for doing and experiencing sexuality. Despite declaring plurality and diversity, the 

media in fact create clearly defined boundaries and marginalize those who do not fit.  
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1 Úvod 

Pouze s malou dávkou nadsázky by se dalo říci, že v podstatě neexistuje vydání ženského 

periodika, které by se nevěnovalo tématu sexu. Obvyklé titulky typu: Jak si okořenit sexuální 

život, Staňte se sexuální bohyní, Překvapivá fakta, která jste nevěděla o ženském klíně, 

Poznejte, co se vám v sexu doopravdy líbí, Věci, bez kterých se neobejde opravdu dobrý 

sex… a mohla bych pokračovat další nekonečnou šňůrou, říkají něco snad každému, kdo 

měl někdy v ruce lifestylový časopis pro ženy, nebo navštívil internetový portál určený 

ženám. Hojně vyskytujícím se tématem v této oblasti je potom samozřejmě téma ženského 

orgasmu.  

Jak to vlastně s  orgasmem žen je, jsem začala přemýšlet na základě vlastní 

zkušenosti. Sama jsem si poměrně dlouhým obdobím pročítání podobných článků prošla, ve 

snaze něco se o sobě dozvědět. Účinek byl ale spíš frustrující. 

Články tomuto tématu věnované nabízejí totiž poměrně přesný a jasný obraz toho, 

co je orgasmus, jak vypadá, jak ho dosáhnout a jaký jeho vliv na další aspekty lidského (ano, 

nejen ženského) života. Pokud se ale vlastní zkušenost čtenářky opakovaně neshoduje s tím, 

co mediální sdělení předkládají, může to vést ke konstruování vlastní jinakosti nebo 

nedostatečnosti.  

Tématika ženského orgasmu však v současné době neplní stránky pouze 

lifestylových magazínů, ale je oblíbeným tématem i populárně naučných publikací. Společně 

tak utvářejí diskurz sexuality, který naši sexualitu definuje, umožňuje její chápání a zároveň 

ji limituje.  

Síla mainstreamového média je navíc v tom, že to, co odpovídá obecnému povědomí 

(common sense) je považováno za fakt nebo za přirozené. Na jednu stranu je tak vytvářen 

dojem určité emancipace ženské sexuality, právo ženy na sexuální potěšení a orgasmus, což 

by se z feministického hlediska mohlo zdát jako přínosné. Na druhou stranu je však tímto 

způsobem sexualita žen svazována a de facto kontrolována tím, že se vytváří jakoby 

univerzální vzorec pro to, jakým způsobem má být provozována a prožívána. A přestože 

média sama deklarují mnohost a různorodost, ve skutečnosti podle mého názoru vytváří 

jasně ohraničené mantinely toho, jak má být sex prožíván a neviditelně marginalizují ty, 

které se do těchto limitů nevejdou.  

 

Cílem této práce není odhalit novou a netušenou pravdu o sexualitě žen a jejich 

orgasmu, ale analyzovat, jakým způsobem mainstreamová internetová média v českém 

prostředí píší o orgasmu žen a tím jej konstruují, s jakými významy je spojován, v jakých 

kontextech se objevuje, jaká je mu přikládána důležitost a poukázat na to, že tyto aspekty 



 

9 

 

nejsou nutně přirozeně dané, ale společensky konstruované a souvisí s mocí. Ráda bych 

tímto způsobem přispěla k diskusi o tématu ženského orgasmu jakožto společenského 

konstruktu, která je podle mého názoru v českém prostředí marginální.  

  

V práci nejprve představím teoretická východiska, která se opírají o feministické a 

poststrukturální teorie, představím koncept genderu a s ním související koncepty moci a 

jazyka. Dále se zaměřím na konstruování sexuality a na historické proměny pohledu na 

lidské tělo, ženskou sexualitu a orgasmus. Na příkladech konkrétních příruček českých 

sexuologů nastíním některé problémy, které se pojí s esencialistickým přístupem k sexualitě 

a sexuologií. Na závěr teoretické části se budu věnovat médiím. V empirické části následně 

nabídnu kvalitativní analýzu článků z vybraných mainstreamových internetových médií, 

rozšířenou o prvky kvantitativní analýzy, která by měla blíže specifikovat, jaký obraz tato 

média vytvářejí o sexualitě žen a jejich orgasmu.  
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2 Teoretická část 

2.1 Základní teoretická východiska a pojmy 

V této části práce se budu věnovat představení hlavních teorií, konceptů a pojmů, ze kterých 

budu vycházet ve své analýze vybraných internetových článků.  

Gender bude základním konceptem, který bude nejprve potřeba objasnit, abych se 

mohla věnovat s ním souvisejícímu tématu sexuality. Dále se budu věnovat teorii médií a 

jazyka. Dalším konceptem, který souvisí s genderem, sexualitou, médii a jazykem a který se 

promítá do našeho každodenního jednání, je koncept moci.  

 

Před tím, než se pustím do představení základních teoretických východisek a pojmů, 

je třeba zmínit, že tato práce vychází z konstruktivistického paradigmatu. Toto paradigma 

z ontologického hlediska přistupuje specificky k otázce reality jako k množství realit, které 

jsou místně, skupinově či individuálně konstruovány. Tyto reality jsou mentálními 

nehmotnými konstrukcemi, založenými společensky a zkušenostně. To mino jiné také 

znamená, že nejsou stálé, ale relativní, protože se mohou měnit s tím, jak se mění vědění 

těch, kteří je konstruují. Cílem proto není označit tyto reality jako pravdivé nebo nepravdivé, 

ale spíše jako informované a neinformované, a pochopit a rekonstruovat společenské 

konsensy, kterých se lidé přidržují. Z epistemologického hlediska není možné dosáhnout 

objektivního poznání těchto realit, protože do předmětu zkoumání jsou vždy promítány 

vlastní hodnoty výzkumníka/nice (Guba, Lincoln, 1994: 109 – 116).  

2.1.1 Poststrukturální teorie subjektu a moci 

Ve své práci budu vycházet z poststrukturalních teorií, které svým přístupem zpochybňují 

poznatky vědění a vědu jako neotřesitelnou pravdu. Poststruktuální teorie také 

problematizují a rekonceptualizují tradiční pojetí jedince a identity, které vychází především 

z myšlenek Reného Descarta a pojímá jedince jako autonomní a racionální bytost, která je 

schopná vědomě se rozhodovat na základě svých tužeb. Identita v tomto pojetí je přirozenou 

povahou jedince. Není tudíž závislá na prostředí, etických aspektech a moci, ale pouze s nimi 

interaguje. Jedinec je schopen svobodně se rozhodnout, zda s tímto prostředím bude 

v souladu, v rozporu, nebo zda s ním bude vyjednávat. Jedinec a společnost jsou tedy dvě 

interagující, avšak na sobě nezávislé entity. Společenské struktury jako by byly poznatelné 

a jedinec si vybíral, zda je přijme nebo odmítne (Zábrodská, 2009: 10, 48 - 58). 
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Postrukturalistické pojetí, pojímá jedince jako subjekt, který se realizuje a zároveň 

je limitován již existujícími diskurzy a kulturními praktikami, „včetně těch, které se subjektu 

jeví jako vyjádření své vlastní touhy.“ (Zábrodská, 2009: 51) Pojem diskurz přitom můžeme 

definovat jako „rozpoznatelný způsob zvýznamňování a organizace sociální reality, jež má 

vždy specifické důsledky z hlediska odlišných práv, privilegií a vztahů moci, do nichž 

umisťuje aktéry a aktérky.“ (Zábrodská, 2009: 12) 

Subjekt tedy není historicky a jinak situovaný, ale přímo konstituovaný. Jeho identita 

je utvářena procesem neustálého oddělování se od druhých a artikulací jejich jinakosti. 

Subjekt se pohybuje na úrovni binárních opozic, kdy oddělováním se od té strany sociálně 

definované binarity, kterou není, vlastně definuje to, co je (žena vs. muž, východní vs. 

západní, racionální vs. iracionální, zdravý vs. nemocný aj.). To znamená, že pokud jsem 

žena, formování mojí identity bude založeno na vyloučení aspektů, které jsou spojovány 

s maskulinitou. Jinými slovy žena je všechno to, co není muž.  Tyto binární opozice jsou 

hierarchizované (Zábrodská, 2009: 48 – 58)  

Identita tedy není něco daného a přirozeného, ale dosahovaného a udržovaného, aby 

nedošlo ke „smíchání s ostatními“, proto se zde používá pojmu aktérství.  Definování 

identity je tak podle poststrukturalistického pojetí spojeno s vylučováním jinakosti, 

potlačováním heterogenity a konfliktnosti identity a udržováním hierarchických vztahů mezi 

subjekty.   

 

Jak zmínka o hierarchii naznačuje, stěžejním tématem je pro poststrukturalisty moc. 

Subjekt, jak napovídá význam anglického slova subject, je podrobený, podřízený. To 

znamená, že subjekt je podřízený limitům určitých sociálních kategorií nebo diskurzů, do 

kterých sám sebe umísťuje. Umístění sebe sama do struktury zaručí to, že jedinec bude 

srozumitelný pro sebe i ostatní, avšak je limitován tím, co tyto kategorie umožňují a co ne. 

Nové formy vědění o člověku jako jedinci (psychologie, sociologie, medicína aj.), ve kterých 

Michel Foucault spatřuje produktivní formy moci, vytváří v jedinci pocit sebe sama jako 

specifické a poznatelné individuality, což vystihuje druhé možné pojetí subjektu, jako 

svázaného se sebou prostřednictvím vědomí a sebepoznání. Jedinec se ustavuje jako subjekt 

takového vědění, na základě něhož získává pocit, že sám sebe zakouší a vnímá jako 

individualitu. V tomto případě je to však moc, která konstituuje formu identity, tužby i 

vědění. Jedinec tak není objektem moci, jako v pojetí liberalisticko-humanistickém, ale jejím 

produktem. Foucault nazývá tento proces disciplinační mocí, která se utváří jako součást 

vlastního já, vlastní vůle a vlastní identity. Tato internalizace pak pomáhá moc udržovat 

(Foucault, 2003).  
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Rozvoj takového typu moci, o kterém hovoří poststrukturální teorie, podle Foucaulta 

úzce souvisí se vznikem moderního státu a jeho institucí, prostřednictvím nichž stát svou 

moc aplikuje a reprodukuje. Foucault (2003: 204 – 205) přirovnává zvláštní druh moci, 

kterou stát oplývá, k pastýřské moci. Pastýř své „ovečky“ vede ke spáse, a také nejen, že 

vládne mocí, ale zároveň je připraven se pro své „ovečky“ obětovat, nepečuje pouze o celou 

komunitu, ale i o každého jednotlivce zvlášť, a dále má představu, co se děje v myslích jeho 

„oveček“. Foucault (2003: 206 – 207) pak chápe stát jako novou formu pastýřské moci. Stát 

nevede už své ovečky za spásou po životě, ale během života, a to ve formě zajištění 

blahobytu, zdraví, bezpečí. Posiluje administrativu, která vytváření takové ucházející životní 

úrovně podporuje, a sice pomocí veřejných institucí, soukromých podniků nebo 

komplexních struktur, jako je třeba medicína.  Také rozvíjení vědění o člověku má dvě 

úrovně. Jednak kvantitativní a totalizující úroveň, kterou představuje vědění o populaci, a za 

druhé analytickou, kterou představuje vědění o jednotlivci. Účinky tohoto vědění/moci jsou 

individualizující.  

To znamená, že je v subjektech vytvořen pocit svobody, nezávislosti a vlastního 

rozhodování. Ve skutečnosti je tato svoboda pouze domnělá. Stát pomocí svých institucí 

např. školství pouze jakoby předpřipravuje subjekty k tomu, aby na ně moc mohla působit. 

Tedy například to, co se ve škole učíme je dáno určitými osnovami, ve kterých se odrážejí 

ideje a hodnoty, které stát zastává. Síla této individualizující moci tedy tkví v tom, že v nás 

vytváří dojem, že něco chceme nebo že se pro něco rozhodujeme my sami, ale ve skutečnosti 

tyto touhy nepochází z nás, ale zvenčí a my si je pouze internalizujeme. Například usilování 

o bohatství je možné vidět jako vedení k tomu, abychom pracovali, abychom podávali 

maximální výkony, od čehož se odvíjí i prosperita státu. 

Foucault (2003: 206) se ale nedomnívá, že by stát byl utvářen na úkor jednotlivců. 

Spíše je to složitá struktura, kam jsou jednotlivci integrováni, pokud je jejich individualita 

utvářena specifickou formou a pokud se podřídí řadě mechanismů.  

Foucault však bývá kritizován za opomíjení aktérství subjektu v sociální praxi. Podle 

Judith Butler (2003) je subjekt svobodný i nesvobodný zároveň. Moc není pouze to, čemu 

vzdorujeme, ale také něco, na čem je závislé naše bytí, a na druhou stranu moc je závislá na 

realizaci v aktech subjektu. To, že jsme subjekty, zároveň nepopírá, že stále v určitých 

ohledech zůstáváme lidskými bytostmi (např. máme určité vlastnosti, talent). Aktérství 

vychází z neustálého opakování sociálních praktik, kterou Butler nazývá performativita, a 

kterou chápe jako neustálé stávání se v aktech. Tento proces realizace sebe sama a stávání 

se subjektem ale není mechanický a proto zde vzniká prostor pro narušení této moci nebo 

rezistenci vůči ní, na což ale moc zpětně reaguje. Původcem změny tak nemůže být sám 

jedinec, musí se změnit celý komplex vztahů mezi diskurzy a mocí (Butler, 2003).  
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Realita subjektu tedy není přirozená, ale konstruovaná. Zábrodská (2009) uvádí tři 

kroky, v nichž k takové konstrukci reality dochází. Za prvé, jak již bylo nastíněno, diskurz 

určuje, jaké objekty jsou reálně existující a poznatelné. Za druhé vymezuje, kdo má a kdo 

nemá právo vytvářet legitimní tvrzení o této realitě. A za třetí, jaké jsou legitimní způsoby 

používání a rozvíjení kategorií, prostřednictvím nichž je svět v dané době chápán.  

To, že je realita v zásadě konstruovanou fikcí, ale neznamená, že ji její subjekty 

nereálně prožívají nebo že pro ně nemá reálné dopady. Nejde tedy o nějaké zapření reálných 

a materiálních podmínek lidského života, ale spíše o poukázání na to, že „tyto reálné 

podmínky jsou vždy specifickým způsobem zvýznamněny a že tento význam není přirozený, 

neměnný a neutrální, ale konstruovaný, politický a měnitelný a spolu s tím jsou takové i jeho 

důsledky.“ (Zábrodská, 2009: 33) 

2.1.2 Diskurz a role jazyka   

Koncept diskurzu, který se jako pojem objevuje v široké škále humanitních disciplín zhruba 

od druhé poloviny 20. století, významným způsobem rozvinul Michel Foucault ve spisu 

Archeologie vědění, který vyšel v roce 1961. Podle něj diskurz není pouze souborem 

reprezentací a textů, ale je spojen také se souborem sociálních praktik, které systematicky 

vytvářejí objekty, o kterých diskurz vypovídá. To Foucault označuje jako diskurzivní praxi. 

Foucault také jako první poukazuje na mocenský potenciál diskurzu, o kterém jsem hovořila 

v předešlé kapitole. Diskurz také není stabilní a vyvíjí se či mění v čase (Foucault, 2002).  

Diskurzy a diskurzivní praktiky, o kterých se Foucault a poststrukturalisté zmiňují, 

jsou spojeny s jazykem. Ten podle nich není nástrojem pro pojmenování reality, nýbrž 

realitu sám konstruuje. Bylo již řečeno, že jedinec sám sebe umisťuje do již vytvořených 

struktur - diskurzů, v rámci nichž vytváří svou identitu. V rámci těchto struktur využívá pro 

utváření identity určitá, předem existující, označení nebo je vybírá z předem existující škály 

(Zábrodská, 2009: 64 – 65).   

To, že sami sebe označujeme zájmenem „já“ a s ním spojený pocit individuality a 

autonomie, stejně jako vztahování se k sobě pomocí řeči, je tedy vlastně společenskou 

konstrukcí spíše než poznáním přirozené skutečnosti.  

Lze si to uvést na příkladu pohlaví, které prožíváme jako základní složku vlastní 

identity. Při uvažování o své identitě mohu vybírat z určité škály nabízených možností, jako 

například heterosexuální, homosexuální, lesbické, bisexuální, které jsou spjaté s mým 

zařazením podle pohlaví.  „Mohu se považovat za homosexuálního muže nebo za lesbickou 

ženu, ale asi by mi dělalo potíže uvažovat o sobě jako o lesbickém muži. (…) Slova, kterých 

používám, myšlenky, které chovám, jsou spjaty se společenskou konstrukcí reality. Stejně 
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jako vidím barvy jakožto definované spektrem, vnímám i svou sexuální identitu v rozmezí 

řady „voleb“ určovaných kulturní sítí diskurzů.“ (Spargo, 2001: 48 – 49) 

Každý výrok je tedy konstrukcí, která má reálné důsledky a umisťuje mluvčí do 

určitých diskurzů. Používání jazyka je tedy v jistém smyslu i jednáním nebo zhmotněním 

obsahu. Pomocí něj se stáváme mužem či ženou, zdravým či nemocným. Jazyk se tak tímto 

způsobem materializuje (Valdrová, 2005: 57). 

 Mluvčí tyto konstrukce přijímají či odmítají, podle toho, zda sami sebe umisťují do 

stejné struktury, či nikoliv. Slova a výroky nemají navíc jednoznačný a definitivní význam, 

ten je závislý na konkrétním kontextu a diskurzech, v rámci nichž jsou vyslovované a 

následně potom interpretované, tedy zda se tyto diskurzy shodují (Zábrodská, 2009: 64 – 

65).  

Jazyk je také nevyhnutelně spojený s věděním. To, že něco pojmenováváme, 

znamená, že to uchopujeme rozumem. Pokud pojmenování chybí, věc nebo jev jako by 

neexistovaly. To znamená, že mezi jazykem a poznáním je přímá vazba. Jazyk utváří a 

podmiňuje způsoby, jimiž společnost pojímá realitu. Podle Sapirovy - Whorfovy teorie tedy 

mluvit konkrétním jazykem, znamená osvojovat si určitou vizi světa. Proto se obrazy, které 

různé jazyky vytvářejí, liší (Valdrová, 2005: 57).  

 

Jazyk je také důležitý pro koncept genderu, protože jsou v něm zakotveny genderové 

struktury společnosti, které odráží nerovné postavení žen a mužů ve společnosti. Na 

následujících řádcích uvedu několik příkladů jazykových jevů, na kterých ukáži, jakým 

způsobem jazyk tyto genderové struktury ukotvuje.  

 Prvním příkladem takového jazykového jevu je sémantická derogace. To znamená, 

že pokud se dané slovo začne spojovat se ženou, často získá negativní význam. Příkladem 

může být slovo mužatka, které mělo původně označovat první ženu (Evu). Jako další příklad 

může posloužit dvojice slov patron a matron, která ve středověké angličtině původně 

označovala matku a otce. Zatímco v současné době patron znamená ochránce, dobrodinec, 

a tudíž se jedná o význam ve skrze pozitivní, matrona se používá pro označení stárnoucí 

nehezké ženy. Ukazuje se tedy, že ženy jsou spojovány spíše s negativními významy 

v jazyce (zbabělost, zženštilost), kdežto muži s pozitivními (vzmužit se). 

Další jev, který se v jazyce vyskytuje, a který odráží nerovné postavení žen a mužů 

ve společnosti, je tradice umisťovat femininum za maskulinum. Například bratři a sestry, 

Adam a Eva, pan a paní, ženich a nevěsta. Existují ovšem i výjimky jako například dámy a 

pánové (Renzetti, Curran, 2003: 173 – 176).  

Známým gramatickým jevem, který je v diskusích o genderové korektnosti 

označování osob často zmiňován, je takzvané generické maskulinum. Jeho použití 
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naznačuje, že maskulinum se používá nejen, pokud odkazujeme na muže, ale i na lidské 

bytosti obecně (například právník, lékař, student, člen). Výzkumy ukázaly, že při použití 

generického maskulina, si spojujeme danou profesi nebo funkci spíše s osobou mužského 

pohlaví, a to tím více, čím prestižnější jsou. Jeho prostřednictvím tak dochází ke 

zneviditelňování ženy v jazyce a tím pádem mizí i z našich představ o působení ve veřejném 

životě. V českém jazyce je tento jev daleko více markantní, než například v angličtině 

(Renzetti, Curran, 2003: 177; Valdrová, 2005: 58 – 59).  

Kromě způsobu, jakým označujeme osoby, posuzujeme verbální komunikaci 

z hlediska genderové korektnosti také podle toho, jaké volíme výrazové prostředky a jaký je 

mluvní styl a genderové konverzační rituály. K nevhodným výrazovým prostředkům patří 

typicky stereotypy a klišé, které často automaticky používáme, ale které na druhou stranu 

zjednodušují nebo zlehčují skutečnost, současně ignorují alternativní volby a podsouvají 

způsob, jakým má být skutečnost hodnocena. Jedná se například o výrazy jako: živitel 

rodiny, strážkyně domácího krbu, něžné pohlaví, za vším hledej ženu nebo běda mužům, 

kterým vládne žena.  

Genderové struktury jsou zakotvené i v mluvním stylu a konverzačních rituálech. Je 

například známo, že ženy hovoří tišeji, mají uhlazenější non verbální signály, a častěji než 

muži si ověřují zpětnou vazbu například použitím „nemám pravdu?“ nebo „co na to 

říkáš?“. Muži častěji přebírají iniciativu v konverzaci a stereotypně se také předpokládá, že 

muž bude v probíraném tématu kompetentnější (Valdrová, 2005: 58 – 59).  

2.1.3 Konstrukce genderu a pohlaví 

Gender funguje jako základní organizační princip, s jehož pomocí definujeme, kdo jsme my, 

kdo jsou druzí a skrze něhož posuzujeme různé situace vlastní žité sociální reality. Z toho 

vyplývá, že genderový řád se odráží v rovině symbolické (například v jazyce), v rovině 

institucionální (například rodina) a v rovině osobní (například konkrétní role, které si 

osvojujeme). Pojem gender se objevil poprvé v roce 1975, kdy si ho americká antropoložka 

Gayle Rubin vypůjčila z gramatiky (původně označuje gramatický rod), pro popsání 

kulturních jevů, které souvisí s pohlavím a které vznikly arbitrárně.  

Gender bývá často zjednodušeně definován jako sociální pohlaví, tedy jako sociální 

charakteristiky, které se váží k biologickému pohlaví. Takové definice se ale ukázaly pro 

mnohé feministické autory a autorky jako problematické. Za prvé proto, že pohlaví nelze 

redukovat pouze na rozdíl v anatomii pohlavních orgánů, a za druhé proto, že genderové 

rozdíly jimi ani nejsou definované. Biologické teorie o rozdílech mezi pohlavími, které byly 

a jsou populární pro vysvětlení příčin rozdílného chování mužů a žen, se historicky 
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pohybovaly nejprve na úrovni porovnávání viditelných morfologických znaků, později na 

úrovni hormonální a ještě později na úrovni mikroskopické. Samotná představa značné 

biologické rozdílnosti mezi pohlavími ale vyvěrá především ze zdůrazňování nepatrných 

rozdílů a potlačování shody ve většině morfologických znaků (Šmausová, 2011: 180). Podle 

sociálních věd vede tedy k rozdílům v chování mezi pohlavími především naučená 

komponenta genderu, spíše než anatomické a genetické vybavení. Gerlinda Šmausová 

(2011: 181) ale sociologii kritizuje za to, že gender sice přijímá jako konstrukt, ale často 

s ním dále pracuje esencialisticky, v tom smyslu, že se během života stává druhou 

přirozeností, že se nemění. 

Podle Ann Oakley (2000: 120 - 121) neplatí, že člověk, který přiřazován k ženskému 

pohlaví, bude mít automaticky i ženskou genderovou identitu (např. trans gender). Navíc 

způsob, jakým různé kultury vymezují gender, a kritéria odlišování jednoho genderu od 

druhého, se velmi liší. Čili při rozhodování o tom, které aktivity, role a charakteristiky 

padnou na tu kterou stranu dělicí čáry, hraje důležitou roli daná kultura.  

Šmausová (2011: 179, 188 - 189) tuto myšlenku posouvá ještě dál. Podle ní jsou 

genderové identity konstruktem samy o sobě, neboť neplatí, že muži si vybírají mužské 

vlastnosti a ženy ženské, nýbrž že všichni hrají všechny role v závislosti na kontextu. Jinými 

slovy to znamená, že muži a ženy si vybírají vlastnosti z jedné škály, podle toho, které se 

jim libí, nebo které vyžaduje jejich společenský kontext. Neexistuje tak jednotná ženská 

nebo mužská identita, ale hovoří se o genderově nekoherentních identitách. Proto se 

domnívám, že i pro účely této práce bude lepší používat spojení sexualita a orgasmus žen, 

spíše než ženská sexualita a orgasmus, které směřují k jakési esenciální sexualitě, která je 

všem ženám společná.   

Problematické samo o sobě je také omezení se pouze na dvě kategorie – žena a muž, 

a to ať už z pohledu pohlaví nebo genderu. Hybridní chování, stejně jako nejasně definovaná 

těla, jež vybočují z „normální“ a normativní (!) biografie, jsou v tomto ohledu přehlížena, 

po případě je na ně hleděno jako na odchylky, patologie, či diagnózy, přestože jsou běžnou 

součástí společnosti (Šmausová, 2011: 188).  

 

Genderový řád je tedy založen na separaci pohlaví. Rozdělení na mužské a ženské je 

poté vztaženo na vše ostatní. Tato bipolarita je Pierrem Bourdieu (2000) nazývána systémem 

homologických opozit, která jsou podle něj vztažena k opozici maskulinity a femininity 

(např. nahoře vs. dole, nad vs. pod, vpravo vs. vlevo).  

Podobné dělení lze najít i u Sandry Harding (1986). Genderová struktura se v rovině 

symbolického univerza odráží v binárních opozicích, jako například kultura vs. příroda, 

objektivita vs. subjektivita, racionalita vs. emoce, aktivita vs. pasivita nebo tvrdý vs. měkký. 



 

17 

 

Tyto protiklady jsou souhrnně přiřazeny buďto k mužskému nebo ženskému principu a jsou 

pochopitelně hierarchicky uspořádané, přičemž ty charakteristiky, které jsou spojovány 

s maskulinitou, stojí na žebříčku hierarchie výše než ty, které jsou spojené s femininitou.  

Harding (1986) k rovině symbolického univerza přidává ještě další dvě roviny dělení 

genderové skutečnosti. První z nich se týká dělby práce a aktivit, kde je materiální oblast 

tradičně připisována mužům, zatímco přirozená oblast ženám. Toto dělení sice neodpovídá 

realitě běžného života, ale je silně normativní a ovlivňuje systém odměňování a pozic na 

pracovním trhu. Poslední rovinou jsou genderové role, respektive představy o nich jako 

druhé identitě, ačkoliv genderová identita není koherentní, jak jsem již zmiňovala výše. Tyto 

tři roviny se vzájemně prostupují a dohromady vytváří genderovou strukturu společnosti, ve 

které se reprodukuje androcentrická organizace světa, která se tváří jako přirozená a tradiční. 

Genderová struktura společnosti potom dále interaguje s dalšími sociálními kategoriemi 

rozdílu a nerovnosti, jako je například rasa nebo třída. Na tyto kategorie není možné pohlížet 

odděleně, nýbrž je potřeba vzít v úvahu jejich interakci a to, jakým způsobem ovlivňují jedna 

druhou (intersekcionální hledisko).  

 

Jak již bylo nastíněno, feministické teorie se nespokojují s tím, že pouze gender je 

konstruktem a poukazují na to, že i biologické pohlaví, které je často považováno za 

přirozenou danost a jakýsi základ pro gender, je taktéž sociálně konstruováno a přetvářeno. 

Podle Anne Fausto-Sterling (1997, 246 - 247) jde spíše o naše chápání a interpretace toho, 

co vytváří pohlaví. Proto je například vyvíjen nátlak, aby byla intersexuální těla pomocí 

lékařské vědy zařazena do ustavených binárních kategorií pohlaví. Jako příklad závislosti 

toho, co utváří pohlaví, na našich interpretacích založených na kulturních hodnotách, uvádí 

také případy, kdy chlapcům, kteří se narodili s abnormálně malým penisem (pod arbitrárně 

stanovenou hranicí), byly přeoperovány pohlavní orgány z mužských na ženské. 

Nedostatečně dlouhý by penis totiž znemožňoval dělat věci, které si spojujeme s mužským 

pohlavím, jako je močení ve stoje nebo proniknutí do vagíny při pohlavním styku. Dokazuje 

tak, že pohlaví je konstruováno na základě našich očekávání toho, co je žena a co je muž.  

Ve feministických teoriích se můžeme tedy setkat s odlišnými přístupy k tomu, jak 

chápat biologického tělo. Zatímco pro Foucaulta biologické tělo existuje jako nějaký před 

diskurzivní základ, do něhož se vpisuje kultura a moc a přetváří ho, Judith Butler naopak 

existenci těla úplně popírá. Tělo je pro ní samo o sobě diskurzem, který utváří to, jak o něm 

přemýšlíme. Navíc ho uchopujeme jazykem, který je sám o sobě konstruktem. Podle 

Bourdieuho nějaké tělo sice existuje, ale je tak zatíženo nánosy kultury, že je těžké vůbec 

určit, co ho tvoří (Bourdieu, 2000, Butler 2003). Ať tak či tak, zřejmé je, že ani na biologické 
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pohlaví nelze nahlížet esencialisticky jako na přirozenou danost, ale že podléhá našim 

interpretacím a představám o tom, co tělo a potažmo i pohlaví je.  

Podle Bourdieuho (2000) je hranice biologického těla určována kulturou, a to 

prostřednictvím somatizace, tedy vpisování do těla. Nejedná se však o nějaké příkazy ani 

explicitní pravidla, vytváří spíše dojem přirozenosti, jinými slovy jsou naturalizovaná. 

Vytyčují nám, jak držet tělo, jak sedět, jak se dívat nebo jak se oblékat, což také významným 

způsobem vymezuje hranice biologického těla.  

 

.  
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2.2 Sexualita a orgasmus 

V této části se budu věnovat tématu sexuality a orgasmu, přičemž rámec tématu omezuji pro 

účely této práce na euroamerický společenský kontext. Nejprve nastíním východisko, ze 

kterého v této práci vycházím, a sice že sexualita je historicky, společensky a kulturně 

konstruována. Dále nastíním historické proměny pohledů na sexualitu žen a jejich orgasmus 

v souvislosti s pojímáním těla a pohlaví. Na konec představím, jakým způsobem je téma 

sexuality a orgasmu uchopováno v českém kontextu, a to prostřednictvím konkrétních 

populárně naučných příruček českých sexuologů.  

2.2.1 Konstrukce sexuality  

V euroamerickém kontextu je sexualita spojována především s biologickým nastavením 

člověka a jeho pudy, které ho ovládají, a kterým se nedá příliš vzdorovat. V této práci 

vycházím z předpokladu, že fyziologie a morfologie těl naši sexualitu do jisté míry určují, 

ale v tom smyslu, že tvoří jakési před-podmínky pro její rozvoj a určují limity toho, co je 

možné, avšak neurčují samy o sobě naše vzorce sexuálního chování. Ty jsou spíše 

produktem sociální praxe, vyjednávání a přispění lidí. Sexuální socializace v různých 

kulturách není o nic méně specifická, než třeba její rituály, oblékání nebo kuchyně.  

V každé kultuře se totiž oblasti sexuality objevují restrikce v  toho s kým a jak sex 

provozovat. To znamená, že je kulturně podmíněno, jakého genderu, věku, třídy má být 

sexuální partner nebo v jakém vztahu mají být sexuální partneři navzájem. Restrikcí „jak“ 

se myslí, jaké orgány budou pro sex použity, kam je možné s nimi „vstoupit“, jaká by měla 

být sexuální aktivita, i čeho, kdy a jak často se můžeme dotknout (Weeks 1995: 24 - 25).  

Příkladem toho, jak moc je sexualita kulturně podmíněná, může být například incest. 

Ačkoliv by se zdálo, že tabu incestu je univerzální, základní a neměnné, pojetí toho, co je 

považováno za incest, je rozdílné mezikulturně a mění se i v rámci jednoho určitého 

kulturního okruhu během historie (Weekes, 1995: 27).  

Podle Weekse (1995: 27 – 30) ovlivňuje to, jak sexualitu pojímáme několik aspektů. 

Za prvé to, kdo tvoří příbuzenství a kdo je zahrnut do rodiny. Ne vždy se musí jednat o 

pokrevní příbuzné, nebo naopak někteří pokrevní příbuzní do rodiny být zahrnuti nemusí.  

Za druhé to, jaká je ekonomika dané společnosti a její sociální organizace. Příkladem 

může být třeba období přelomu 18. a 19. století v Evropě, které bylo spojené se vznikem tzv. 

měšťanské morálky, která výrazně změnila náhled na sexualitu žen, nebo období 50. a 60. 

let 20. století v USA, kdy stoupal počet žen, které se uplatňovaly na pracovním trhu a 

ekonomická emancipace znamenala také (alespoň z části) sexuální emancipaci.  



 

20 

 

Třetím aspektem je sociální regulace. Například vlivem sekularizace společnosti 

bylo pomalu upouštěno od pohledu na sexualitu prizmatem křesťanské morálky, a člověk 

začal být více tvarován srze medicínu, vzdělání, psychologii a úsilí pro dosažení blahobytu. 

Z hříchu se stala patologie, a hodnocení toho, co je morální a amorální se změnilo na 

normální a nenormální nebo přirozené a nepřirozené. Dohled duchovních nad křesťanskou 

morálkou vystřídala sociální kontrola a sebedisciplinace. S postupující sekularizací 

společnosti byl vystřídán pohled na sexualitu jako na něco, co je třeba soudit, za něco, co je 

třeba regulovat.  Sexuologie se pak stala jedním z prostředků, jak internalizovat společenské 

normy (Spargo, 2001: 20). 

Za čtvrté, pojetí sexuality ovlivňují také politické intervence a legislativní opatření, 

kdy stát vystupuje v roli toho, který ví, co je pro společnost dobré.  

Za páté, pohled na sexualitu ale také formuje resistence, a to především vůči 

předchozím dvěma aspektům.  

Moc tedy nedrží pouze určitá entita, která všechno řídí a které se vše podvoluje, ale 

jde o různé formy sociální praxe, které se překrývají nebo mohou být protichůdné, jak 

detailněji zmiňuji v části Základní teoretická východiska a pojmy. Tento proces potom 

produkuje vztahy dominance a opozice, podřízenosti a resistence.  

 

Je také třeba zmínit, že v našem kulturním kontextu je poměrně  rozšířená představa, 

že sexualita byla v minulosti svázána restrikcemi a rigidními pravidly, zatímco v průběhu 

několika posledních dekád se od restrikcí osvobodila, a v současné době lidé ji mohou volně 

prožívat, společnost je otevřenější a tolerantnější. Této představě napomáhá i to, že téma 

sexu je v kultuře takřka všudypřítomné. Vyskytuje se v časopisech, Tamsin Spargo (2001: 

10) si ale klade otázku, zda je tomu skutečné tak, nebo zda mainstreamová kultura flirtuje 

s podobnými tématy, aby nás udržela v zavedených liniích. V odpovědi na tuto otázku 

Spargo (2001: 110) potom cituje Gayle Rubin: „Říše sexuality má svou vlastní vnitřní 

politiku, nespravedlnost a způsoby potlačování. Stejně jako u jiných stránek lidského 

chování jsou konkrétní institucionální formy sexuality v kterémkoli konkrétním místě a čase 

výsledkem lidské činnosti. Jsou zatíženy konflikty zájmu a politickým manévrováním, 

záměrným i náhodným. V tomto smyslu je sex vždycky politický. Spargo tím míří především 

na vztah mezi homosexualitou a heteronormativní kulturou, ale domnívám se, že je možné 

tuto otázkou vztáhnout na sexualitu obecně. 

Jakkoliv se tedy může zdát, že sexualita a její prožívání jsou svobodnou volbou, stále 

jsme svázaní s určitými základními představami toho, co je pohlaví, sexualita a sex a tudíž i 

představami toho, co je dobrou sexuální aktivitou a co špatnou. Warner (1999) také hovoří 

o tom, že sexualita je spojena se studem a zahanbením. Za účelem zbavení se vlastní hanby 
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ji potom projektujeme na jiné, přičemž některé skupiny lidí jsou více vystaveny nebo více 

rozeznatelné a proto jsou k těmto projekcím hanby náchylnější. Jedná se především o 

neheterosexuální skupiny. Spojení hanby a sexuality tedy není jen životním faktem, ale 

především faktem politickým. Zároveň však existuje i určitá hierarchie hanby, která je se 

sexualitou spojena. Existující společenské normy totiž určují, jaké touhy jsou ty správné, 

jaké jsou přijatelné, jaké jsou špatné a jaké jsou ještě horší.  

Pojetí sexuality tedy ovlivňují nejen biologické a individuální faktory, obrovský 

rozdíl hrají také kulturní a historické faktory. Podle Foucaulta není sex nějakou přirozeností 

lidského života, ale je to vykonstruovaná kategorie, která má historický, sociální a kulturní 

základ, spíše než biologický. Neznamená to ale, že by Foucault popíral biologický rozměr 

sexu, ale spíše že poukazuje na stěžejní roli institucí a diskurzu pro formování sexuality. 

Otázka toho, co je fyziologicky možné, se mění v otázku, co je kulturně možné (Warner, 

1999; Spargo, 2001: 19; Levine, 2001: 142).  

 Věda jako sexuologie nás podle Foucaulta vede k vytvoření poznání o vlastní 

sexualitě, které je ale kulturního charakteru, čímž pomáhá reprodukovat mocenské vztahy 

(Spargo, 2001: 19). Zde se ukazuje to, o čem jsem se již zmiňovala v předešlé kapitole, a 

sice že naše touhy nepocházejí z našeho autentického jádra (podle některých autorů/rek je 

autentické jádro těžko rozpoznatelné od kulturních nánosů, podle jiných ani neexistuje), ale 

zvenčí. Tím, že tyto touhy internalizujeme, vydáváme je za své, za svá svobodná rozhodnutí, 

potom podřizujeme své chování jejich dosažení. To je nejúčinnějším prostředkem udržování 

moci.  

2.2.2 Historické proměny pohledů na sexualitu a 

orgasmus v souvislosti s konstruováním těla a 

pohlaví 

Přestože je náhled na lidské tělo a procesy v něm v euroamerickém kontextu ovlivněn 

především medicínským diskurzem, který je považuje za čistě biologické, pudové a neměnné 

jevy, ukazuje se, že i na tělo je pohlíženo interpretacemi, které jsou nutně historicky a 

kulturně zatížené. Paralelně tak můžeme nahlížet na oblast lidského života, která bývá 

v našem kulturním kontextu obvykle chápana jako pudová, a sice na sexualitu. To jak 

vnímáme sexualitu a sexuální vztahy v dnešní době, má kořeny teprve v 19. století (Elias, 

2006). Pohled na lidské tělo, sexualitu, ale i pohled na rodinu, který s ní do jisté míry souvisí, 

se v průběhu historie velmi proměňují.  

Ve 2. století n. l. přišel řecký lékař Galénos v návaznosti na myšlenky Hippokrata s 

teorií o homologii mužského a ženského těla, která odolala až do změn, které přinesla doba 
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osvícenství. Teorie homologie vycházela z přesvědčení, že mužské a ženské tělo jsou 

jednoho druhu, tedy i pohlavní orgány jsou v podstatě totožné. Rozdíl je pouze v tom, že u 

mužů se nachází vně těla, kdežto u žen naopak uvnitř (Laqueur, 1987: 3).  

Ženské a mužské pohlavní orgány ani původně neměly rozdílné názvy, používala se 

stejná označení orgánů pro obě pohlaví. Například vaječníky byly nazývány ženskými 

varlaty, přičemž přívlastek ženský spíše vyplýval z kontextu. Penis byl homologií děložního 

hrdla, předkožka jako ženské zevní genitálie. O odolnosti teorie homologie svědčí také to, 

že když byl „objeven“ klitoris, začal být automaticky označován jako ženský penis, bez 

ohledu na to, že jeho homologickým protějškem byla původně děloha.  

Hierarchie mezi mužem a ženou potom vyplývala z předpokladu, že to, co určuje, 

zda budou pohlavní orgány uvnitř těla nebo vně, tedy zda se jedinec stane ženou či mužem, 

je zvláštní horkost (energie), která dokáže pohlavní orgány vypudit z těla. Proto bylo mužské 

tělo považované za dokonalejší, protože dokazuje, že disponuje touto zvláštní horkostí 

(energií).  

Na lidské tělo, které stálo v hierarchii dokonalosti nad tělem zvířecím, bylo 

pohlíženo jako na tělo jednoho druhu a jeho dokonalejší verzí byl muž, méně dokonalou 

potom žena. Jednalo se tedy o tzv. vertikální dělení. Je však potřeba zmínit, že se jednalo o 

hierarchii trochu jiného charakteru, než v době osvícenství, kdy hierarchie mezi mužem a 

ženou měla jiné politické implikace. Pro upřesnění je třeba dodat, že oním „politickým“ 

nemyslím úroveň nějaké politiky konkrétní vlády, „politické“ zde budu používat ve smyslu 

otázek struktury moci ve společnosti, která pochopitelně míří na nerovné postavení muže a 

ženy. 

Z Galénovské homologie vyplývá také to, že k tomu, aby došlo ke vzniku nového 

života, je zapotřebí spojení mužského a ženského semene. Horkost, která vzniká třením, 

musí být dostatečná proto, aby reprodukční orgány semeno vypustily. Vyvrcholení nebo 

sexuální potěšení je vnímáno jako známka toho, že k vypuzení semene dochází. U ženy tato 

horkost narůstá postupněji než u muže, zato ale také déle trvá. Sexuální potěšení a orgasmus 

tak byly považovány za důkaz toho, že tělo funguje tak, jak má (Laqueur, 1987: 7).  

Důležité bylo však nejen samotné dosažení orgasmu, ale také to, aby ho žena a muž 

dosáhli simultánně. Podle Hippokrata se totiž děloha po orgasmické ejakulaci stáhne. Proto 

pokud by žena vyvrcholila dříve než muž, jeho sperma by už do dělohy neproniklo. Pokud 

by naopak vyvrcholil dříve muž, jeho sperma by uhasilo i rozvíjející se horkost ženy. Proto 

vzniklo mnoho návodů, jak zajistit společné vyvrcholení. Například ve středověkém 

rukopisu Tajemství žen bylo popsáno, že měl muž po půlnoci nebo před svítáním vzrušovat 

ženu k souloži škádlivými promluvami, líbáním, objímáním a laskáním prsty v dolních 

částech (Blackledge, 2005: 302).  
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V době Hippokrata a následně i Galéna se mělo za to, že orgasmus je nezbytný 

k udržení fyzického i psychického zdraví. Podle Galéna se totiž sperma hromadí pod kůží, 

když nemá kam odejít. Tření penisu ve vagíně vlastně připodobňuje jakoby ke škrábání 

svědivých míst, které přináší úlevu. Hromadění semene v těle a tím způsobená nerovnováha 

tělesných tekutin navíc může kolovat tělem a hledat cesty úniku a tím vyvolat různé 

zdravotní neduhy. U žen se nejprve jednalo o blíže neurčené „ženské nemoci“, později neduh 

„dusící dělohy“ až po hysterii, která je v doslovném překladu nemocí dělohy. Metodou 

léčení pro vdané ženy byl samozřejmě silný a častý styk s manželem, pro ženy neprovdané, 

ovdovělé či jeptišky mohla být léčebnou metodou jízda na koni, houpání pánví na houpačce 

nebo v houpacím křesle. Jednou z běžných dovedností lékařů a porodních bab byla také 

vaginální masáž za použití různých vonných olejů a směsí koření. Je ovšem nutné zmínit, že 

v dobových lékařských spisech se za staletí praxe vaginálních masáží slovo orgasmus 

objevuje velice zřídka. Místo toho bývá popisován jako stahy dělohy, svalové křeče, sekrece 

vaginálních tekutin, ale například i jako hysterický paroxismus nebo konvulzivní hysterická 

krize (Blackledge, 2005: 302 - 306). 

Potěšení ale člověk nezískává pouze prostřednictvím sexu, ale také díky dobrému 

jídlu, alkoholu, vlastním fantaziím a podobně. Z toho je patrné, že sexuální vzrušení bylo 

chápáno jako rozlité do celého těla, které v tu chvíli funguje jako boiler, který po čase 

vybuchne, aby upustil páru. Soustředění sexuálního potěšení do jednoho místa, tedy do 

genitálií, se objevuje až v 17. století (Laqueur, 1987: 7, 14).  

Abych ale nevytvářela obraz o našich předcích jako o prostopášnících či 

nemodelovala období před osvícenstvím jako dobu sexuální volnosti, je potřeba zdůraznit, 

že sexualita byla především o splnění reprodukční povinnosti, která byla součástí uspořádání 

vesmíru podle tehdejší filosofie. A tak zatímco sex samotný byl brán jako nedostatek lidské 

vůle – podle církve hřích, reprodukce byla důležitým úkolem. A k ní bylo potřeba určitého 

sexuálního potěšení.  

Jak zmiňovaní autoři a autorky argumentují, sexuální potěšení nebo orgasmus byly 

považovány za nezbytné pro početí a proto se jim věnovalo mnoho pozornosti. Mužům se 

radilo léčit nedostatek sexuální touhy a tím pádem neplodnost například promazáním bederní 

oblasti prohřívacími mastmi, nebo koketerií a lascivními slovy ze strany ženy. U žen se zase 

nedostatek sexuální touhy projevoval chabým pubickým ochlupením, chabým proudem 

moči a nízkým pulsem. Naopak příliš mnoho touhy, která byla pochopitelně již nežádoucím 

znakem nenormální sexuality, se údajně mělo zrcadlit v bujném ochlupení, jaké se tradovalo 

například o prostitutkách nebo čarodějnicích. Za důvody, proč žena nemůže počít, byly vedle 

nedostatku nebo naopak přebytku tepla, nedostatku potěšení a nenaplnění touhy, 

považovány také anatomické defekty či čarodějnictví. Pomoci měly vaginální masáže za 
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použití různých bylinek, teplé sedací koupele nebo různá zaříkávadla (Laqueur, 1987: 8 – 

11).  

V souvislosti s Galénovskou homologií se také mělo za to, že krev, mateřské mléko 

nebo sperma jsou tekutinou jednoho druhu, která se v lidském těle proměňuje v závislosti na 

jeho potřebách. Menstruační krev a normální krvácení například z nosu byly brány jako 

totéž, tedy že se organismus zbavuje něčeho přebytečného. Těhotná žena potom přeměňuje 

svou tělesnou tekutinu na živiny, kterými vyživuje plod a následně mateřské mléko, proto 

těhotné ženy nemenstruují. Obdobně díky orgasmu dochází k přeměně tělesné tekutiny na 

sperma, tedy na reprodukční tekutinu.  

 

Jak jsem již v úvodu kapitoly nastínila, v době osvícenství postupně začalo docházet 

k přehodnocení ženského těla ve vztahu k mužskému. Podle Laqueura (1987: 4) není 

náhodou, že k tomu došlo zrovna v době, kdy se otřásaly společenské pořádky v základech 

a nový řád pohlaví a genderu začal být stěžejní pro politickou teorii i praxi. Tedy kdy rozdíly 

mezi pohlavími začaly být politicky důležité. Vertikální model dělení lidského těla byl 

postupně vystřídán horizontálním dělením, které vycházelo z předpokladu, že mužské a 

ženské jsou dva neslučitelné opaky z podstaty rozdílné, a to nejen biologicky, ale i duševně. 

O mužích a ženách se začalo smýšlet jako o diametrálně odlišných druzích. Okolo roku 1800 

byl tento trend už v plném proudu. Začaly se vyhledávat rozdíly, které měly politickou 

důležitost. Vznikly nové interpretace těla, které vytvářely novou sociální realitu, která se 

promítá zpět do těla. Pokud použiji jazyk Judith Butler, dá se říci, že se radikálně změnil 

způsob, jakým bylo pohlaví performováno. Nezměnila se tedy těla, ale změnily se jejich 

významy. Na přetřes pak přišly i otázky existence ženské sexuální touhy a ženský orgasmus 

se dostal na periferii zájmu a stal se pocitem, který měl být spíše trestaný.  

Je však třeba zdůraznit, že tyto změny ve vnímání lidského těla nenastaly skokem, 

nýbrž že šlo o změnu pomalou a postupnou. Obecné domněnky o tom, že tyto změny 

způsobily hlavně biologické a vědecké objevy Laqueur odmítá. Například „objevení“ či 

pojmenování vajíčka není spjato s vytlačením ženského orgasmu či sexuálního potěšení na 

periferii. Ještě téměř dalších sto let po tom bylo považováno za důležité, aby byla žena při 

pohlavním styku vzrušena, protože se lékaři domnívali, že k uvolnění vajíčka dochází právě 

díky vzrušení. Mělo se tedy za to, že ovulace je u člověka, stejně jako například u králíků 

reakční, tedy že k ní dochází v reakci na sexuální dráždění (Laqueur, 1999: 184).  

Zmínky o spontánní ovulaci sice existovaly, avšak ta byla až do poloviny 19. století 

považována za anomálii. Vědci tedy neměli ještě téměř sto let po „objevení“ vajíčka jasno 

v tom, co způsobuje jeho uvolnění. Profesor medicíny J. F. Blumenbach přišel na to, že 

k uvolnění vajíčka může dojít i bez sexuálního styku, ale nevedlo ho to k závěrům, že by 
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k ovulaci docházelo spontánně, nýbrž že síla samotné touhy může vyvolat vypuzení vajíčka. 

Nejednoznačnost a rozdílnost vědeckých a lékařských názorů ukazuje, že věda neměla o 

reprodukční biologii jednoznačné poznatky ještě na začátku 20. století. Samotná medicína 

tak nebyla hlavním důvodem vzestupu myšlenky, že ženy jsou stvoření prostá sexuální touhy 

ale spíše prostředkem, který měl potvrdit to, co bylo později stanoveno kulturně a politicky 

(Laqueur, 1999: 186 - 187).  

Určitou roli ve změně vnímání věda ale přeci jen sehrála, a sice její nové odvětví – 

patologie, která se rozvíjela už od konce 18. století společně s rozvojem instituce nemocnice. 

Ty v té době vyrostly téměř ve všech velkých evropských městech. Pro lékařskou vědu 

znamenaly trvalý a v podstatě nekonečný přísun lidských těl, jejichž orgány bylo možné po 

smrti detailně zkoumat. Toto zkoumání bylo vedeno především rostoucím zájmem o 

zjišťování příčin smrti, rostoucím zájmem o hygienu a zdraví obyvatel měst. Realita 

zkoumaných orgánů, u žen především vaječníků a dělohy, tu tak najednou stála jako tvrdá 

vědecká data, oproti nimž subjektivní pocity jako sexuální potěšení ztrácely na významu 

(Laqueur, 1999: 188 - 189).  

K zásadním reinterpretacím ženského těla přispěl i objev spontánní ovulace u feny 

psa v roce 1843, který vedl k domněnkám, že spontánně ovulují i ženy. Tyto domněnky 

potom začaly být postupně potvrzovány i díky autopsiím, kdy se začalo ukazovat, že i panny 

menstruují a ovulují, tedy že ovulace je nezávislá na sexuálním potěšení (Laqueur, 1999: 

188 – 189, 211 - 212). Tyto objevy však neznamenaly nějaký radikální mezník, který by 

způsobil přehodnocení dosavadních poznatků ze dne na den.  Lékaři nebyli jednotní 

v názorech ještě po několik desetiletí. Jedni poukazovali na nutnost sexuálního potěšení pro 

uvolnění vajíčka, druzí tuto nutnost rozporovali, a každý tábor překládal důkazy ze svých 

vlastních pozorování a praxe.  

 

Způsob, jakým bylo nahlíženo na ženské tělo, je také spojen s interpretacemi 

menstruace. Ta byla považována za ekvivalent hárání či říje, tedy za období, kdy je žena 

plodná. Ačkoliv ekvivalence mezi zvířecím háráním a menstruací nebyla nijak vědecky 

dokázána, usuzovalo se, že tomu tak opravdu je na základě selského rozumu. Ještě do 30. let 

20. století se proto radilo ženám, že pokud nechtějí otěhotnět, mají mít sexuální styk ve 

dnech, které jsou naopak dnes považovány za nejplodnější. (Laqueur, 1987: 3, 17 – 18).  

 I přesto se našlo několik autorů či autorek, kteří poukazovali na rozdíly mezi říjí u 

zvířat a ženskou menstruací. Zatímco například u psí feny dochází k připuštění samce pouze 

v době hárání, ženská sexuální touha je nezávislá na menstruaci. Sexuální styk během ní ani 

nezvyšuje ani nesnižuje množství vyloučené krve.  
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Postupně se ozývaly další hlasy, které upozorňovaly na to, jak je menstruace zatížena 

kulturními významy. Menstruace byla chápána jako bolest nebo zranění, kterým žena 

periodicky prochází, a to se odráží na její psychice. Jako důsledek je potom pro ženy 

nevhodné usilovat o vyšší vzdělání, nehodí se pro určité typy práce a další aktivity, které 

vyžadují vypjetí mentální a fyzické energie, které nemají na zbyt.  Proti tomu se vymezuje 

například Mary Putnam Jacobi (in The Question of Rest for Women During Menstruation, 

1886). Ta mimo jiné poukazuje na to, že množství krve, které žena ztratí během menstruace, 

je zanedbatelné v poměru množství krve v lidském těle nebo i v porovnání s množstvím 

krve, které je vpouštěno do žaludku a střev během normálního trávícího procesu (Laqueur, 

1987: 28 – 29, 32 – 33).  

 

 Podle Laquera (1999: 190 – 192, 216) to byla tedy právě kultura a ne biologie, která 

se stala základem pro změnu vnímání ženské sexuality a sexuálního potěšení. Tělo přestalo 

hrát roli základny, do které se otiskuje gender, a samo se stalo znakem genderu. Věda byla 

pouze povolána jako podpora a některé její postupy mohou být sotva považovány za 

relevantní a směrodatné. Pokud totiž například neměli lékaři přímý přístup k informacím 

ohledně sexuality od samotných žen, vyvozovali výsledky svých zjištění z toho, co jim 

zprostředkovali jejich manželé. Většina manželů tak soudila, že sexuální pocity v jejich 

ženách vzbudilo až manželství s nimi, což bylo v té době obecně rozšířenou představou, a 

někteří muži reportovali pokračující absenci sexuálních tužeb u svých žen i v manželství. I 

tyto výstupy se pak stávaly potvrzením myšlenek o povaze ženské sexuality.  

První moderní výzkum, který se týkal sexuálních pocitů žen, se uskutečnil až v roce 

1892 a zúčastnilo se ho 52 respondentek. Většina z těchto žen reportovala, že dosahují 

orgasmu, což šlo proti už tehdy rozšířené představě sexuálně anestetické ženy, ale zároveň 

značná část z nich projevila nechuť k sexu. Na konci 19. století se tedy stále málo vědělo o 

sexuální vzrušivosti žen a jejího vlivu na ovulaci nebo početí. A jak Laqueur (1999: 191), 

podle mého názoru trefně, poznamenává, ještě mnohem míň se toho vědělo o sexuální 

vzrušivosti a zvycích mužů.  

 

To, že za změnami stojí více kultura než biologie, dokládá Laqueur (1999: 194 -196) 

i tím, že se vrací zpět k Velké francouzské revoluci a období, kdy vznikal nový společenský 

řád. V tomto období jakoby se stalo stěžejní, jaké pohlaví může legitimně okupovat veřejnou 

sféru, a do politického diskurzu vstoupila biologie. Jak antifeministické tak feministické 

projevy formovaly představu dvou fundamentálně odlišných pohlaví a pomáhaly určovat 

podobu ženy (ze střední třídy) a vázaly její existenci na její tělo. Představa, že rozdílnost 

mezi pohlavími tkví v biologickém těle, byla proto nesmírně důležitá. Zatímco jeden tábor 



 

27 

 

obhajoval názor, že ženy jsou fyzicky a v návaznosti i mentálně neuzpůsobené k tomu, aby 

čelily chaosu ve společnosti té doby, který revoluce nenávratně spustila, druhý tábor 

obhajoval z feministických pozic ženu jako tvora nadřazeného muži v kráse a výbavě pro 

mateřství, cit, empatii atd.  

To jakým způsobem zaujala biologie centrální místo v kulturních a politických 

otázkách, lze vidět i na tzv. teorii společenské smlouvy. Na jedince bylo sice v teoretické 

rovině pohlíženo jako neurální individualitu, u které neexistují rozdíly mezi pohlavími, 

touhami, zájmy, nezatíženou genderem nebo kulturou. Reálná situace ve společnosti, 

mluvíme-li o dominanci mužů nad ženami, tomu ale neodpovídala. Proto bylo opět využito 

biologie, která měla společenské uspořádání ospravedlnit. Pokud jsou totiž některé 

charakteristiky označeny jako přirozené, znamená to, že už existovaly i před vytvořením 

společnosti. Tímto způsobem tak byly sociální charakteristiky naturalizovány. Primárně 

však nešlo o ospravedlnění nerovnosti mezi muži a ženami ve společnosti, ale spíše o 

ztvrzování rozdílnosti mezi nimi, což mělo potom politické a společenské důsledky 

(Laqueur, 1999: 196 - 207).  

 Například podle Rousseaua jsou muži a ženy stejní ve všech ohledech kromě 

sexuality. Ale velká část ženy má co dočinění se sexualitou. To souvisí s reprodukcí, která 

se ženě neustále připomíná skrze její vlastní tělo. Především menstruační cyklus ji 

připoutává k jejímu biologickému tělu, více než je připoután muž, který má tak lepší 

možnost transcendovat. Odtud (avšak nejen odtud) pochází spojování ženy s přírodou a 

muže s kulturou. S tím souvisí následné výčty fyzických a návazně morálních rozdílů mezi 

mužem a ženou (Laqueur, 1987: 19 – 20, 29). Jak potom vyplývá z teorie neslučitelnosti, 

pokud je jedno pohlaví silné či aktivní, druhé musí být nutně slabé a pasivní.  

S reprodukční fyziologií souvisela i ženská sexualita, která se podle dobového 

myšlení v civilizované společnosti (což odkazuje na západní společnost) vyznačovala 

střídmostí. Podle E. Blackwell se civilizační progres zaznamenává do těla a přetváří ho. 

Proto evropské ženy (střední třídy) mají vyvinutý určitý sexuální komponent (oproti 

zvířatům nebo ženám z necivilizovaných kultur nebo nízkých společenských vrstev), který 

zapříčiňuje jejich cudnost, která je považována za normu nebo spíše za přirozenost. Na 

druhou stranu, i přestože se v duchu teorie neslučitelnosti pohlaví mělo za to, že ženy mají 

velmi citlivý nervový systém (a tudíž se nemohou vzdělávat nebo působit ve veřejné sféře) 

a mohlo by to tedy znamenat, že budou citlivější i k sexuální vzrušivosti, absence sexuálních 

tuh byla zdůvodněna nedostatečně vyvinutým centrem v mozku, tedy opět biologickým a 

tudíž neoddiskutovatelným důvodem.  

Zajímavé ale je, že celkem běžná lékařská praxe vaginálních masáží, o které se 

zmiňuji výše, nezanikla ani v této době. V poslední třetině 19. století dokonce postupně 
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začala střídat ruční vaginální masáže nová vibrační terapie, která umožnila dosáhnout 

„léčebných“ výsledků v mnohem kratším čase, než zdlouhavé ruční masáže. První vibrační 

přístroje byly s pohonem na páru, vodu nebo šlapací, od roku 1883 byly elektrifikovány. 

Léčba „ženských nemocí“ se tak stala poměrně výnosnou oblastí a slušně živila většinu 

lékařských ordinací.  V USA byly přenosné vibrátory (a to skutečně pod názvem vibrátor) 

nabízeny v katalozích běžných domácích spotřebičů mezi šicími stroji, vařiči, ventilátory, 

radiátory od konce 19. století až do 20. let 20. století (Blackledge, 2005: 307 - 308).  

 Lze si tak představit, že léčba „ženských nemocí“ nemusela být vůbec nepříjemná. 

Důležité je mít ale na paměti, že vibrační terapie byla považována za léčebnou metodu, tedy 

i na vibrátory bylo pohlíženo srze medicínský diskurz (léčba ženských nemocí, hysterie), ne 

skrze sexuální. Z dnešního pohledu tak působí paradoxně, že zatímco lékaři přiváděli v 

ordinacích své „pacientky“ k orgasmu, vycházely četné vědecké práce proklamující, že ženy 

jsou stvoření prostá sexuální touhy a sexuálních pocitů.  

To, že restrikce v oblasti ženské sexuality jsou čistě politického charakteru, dokládají 

dva výroky, které Blackledge (2005: 310 – 311) zmiňuje ve svém textu.  

 První je ze spisu Psychopathia Sexualis Richarda von Krafft-Ebinga z roku 1896, že: 

„Ženy však, pokud jsou tělesně i duševně normální a správně vychované, mají jen slabou 

sexuální touhu. … Kdyby tomu bylo jinak, sňatek a rodinný život by byla prázdná slova.“ 

 Druhý pochází z článku s titulkem „Neuropsychický prvek v averzi k pohlavnímu 

styku“ publikovaného v roce 1892 v Journal of Nervous and Mental Disease, ve kterém se 

tvdí, že: „zdroj manželské averze zřejmě tkví ve faktu, že náhrada mechanickým a neřestným 

vzrušením dovoluje více uspokojení než vzájemné legitimní uspokojení manželů.“ 

 Z těchto dvou výroků je podle mého názoru patrné, jak moc politickým tématem 

ženská sexualita byla (a stále je). Pokud totiž vezmeme v úvahu výroky vědců a lékařů 

tehdejší doby o tom, že ženy přirozeně postrádají sexuální touhu, je z výroku von Krafft-

Ebinga, který ještě vyslovuje potřebu tuto biologickou (in)dispozici podpořit „správnou“ 

výchovou, patrné, jaké byly obavy ze sexuální emancipace žen a jejího dopadu na instituci 

manželství a rodiny. Stejně tak v případě druhého výroku, ze kterého vyplývá, že žena je 

vlastně sexuálním nástrojem sloužícím k potěšení vlastního manžela. Nerovnost dokládá 

fakt, že muži celkem legitimně mohly chodit ukájet své sexuální touhy do nevěstinců, kde 

se funkce sexu měnila z reprodukční na rekreační, při které šlo o naplňování tělesných tužeb 

mužů z vyšší společnosti, ježto sex v manželství stále ještě plnil funkci prokreační (Corbin, 

1987: 213).  

 

Abych tedy shrnula, co již bylo řečeno, ani pokroky v reprodukční biologii, ani 

anatomické objevy samy o sobě nevysvětlují, proč došlo k tak zásadní změně vnímání 
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ženského těla a ženského orgasmu. Jak je patrné z výše zmíněného, tyto změny probíhaly 

poměrně dlouhou dobu a v mnoha rozličných liniích, které se mnohde křížily a leckde i 

rozcházely. Biologická fakta se stala důvody kulturních a politických rozdílů mezi pohlavími 

v nově utvářeném společenském systému, kdy byl model homologie vystřídán modelem 

neslučitelnosti. Ženské tělo, jeho kosti, nervy, reprodukční orgány začaly být zatížené 

kulturními významy. Hledaly se biologické důkazy toho, že ženy disponují speciální 

sexuální touhou (později, že ani žádnou nemají), že mají speciální kapacitu na ovládání 

svých tuh a speciální morálku.  A v neposlední řadě také to, že ženské reprodukční orgány 

předurčují ženu pro domácí sféru a do veřejné sféry, že se nehodí. Vaječníky, které se teprve 

sto let nazpátek začaly odlišovat od mužských varlat, se najednou staly něčím, co přímo 

určuje femininitu. „Spíše politické, ekonomické a kulturní transformace 18. století vytvořily 

kontext, v němž se artikulace základních rozdílů mezi pohlavími staly kulturním 

imperativem. Ve světě v němž byla věda stále více chápána jako vhled do fundamentálních 

pravd stvoření, v němž příroda manifestovaná v nezranitelné realitě kostí a orgánů byla 

převzata jako jediný základ pro řád morálky; biologie neslučitelnosti se stala prostředkem, 

díky kterému mohly být tyto rozdíly autoritativně reprezentovány. Nové požadavky a 

protipožadavky týkající se veřejné a soukromé role žen byly napadány otázkami o povaze 

jejich těla a jeho odlišnostech ve vztahu k mužskému.“ (Laqueur, 1987: 35). 

 To jakým způsobem byla biologická fakta (mnohdy fakta v uvozovkách) 

reinterpretována kulturou, lze vidět na tom, jak byly otázky pohlaví přetvořeny do otázek 

genderu, otázky o těle do otázek chování a otázka menstruace do otázky morálky (Laqueur, 

1999: 216).  

 

Zdá se, že Laqueur (1887, 1999) se ve svých textech nevztahuje k jiné než 

heterosexuální sexualitě. Je však potřeba zdůraznit, že koncept heterosexuality a 

homosexuality až téměř do konce 19. století neexistoval. Heterosexualita je tedy specifickým 

historickým způsobem vnímání, pojímání a kategorizace společenských vztahů mezi 

pohlavími (Katz, 2013: 4).  

Zhruba do poloviny 19. století se v euroamerickém kontextu setkáváme 

s fenoménem „pravé lásky“, která nesouvisí se sexuálním chtíčem, ale redukuje funkci sexu 

na reprodukci. Pojem homosexuál se začal používat teprve v polovině 19. století, původně 

však sloužil na obhajobu „erotických deviantů“, tedy jedinců, kteří jsou genderově 

přitahování stejným pohlavím (předtím označováno jako invert). Pojem heterosexuál byl 

zaveden až posléze a původně označoval člověka, který své sexuální touhy směřuje 

k opačnému pohlaví za účelem pouhého sexuálního potěšení bez úmyslu plození dětí. Tedy 

označoval člověka, který byl v rámci dobového pojetí sexuality považován za perverzního. 
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Teprve později v rámci nové sexuální morálky se stává normou sexuálních vztahů. 

Neznamená to tedy, že by heterosexualita neexistovala před tím, než byla pojmenována, 

zásadně se ale změnil způsob, jakým začala být pojímána (Katz, 2013: 5 -7).  

 

Vrátím se ale k otázce kulturní interpretace biologických faktů. To, že je možné 

biologická fakta kulturně interpretovat téměř libovolným způsobem, dokazuje na začátku 

20. století i Sigmund Freud a jeho teorie o ženské sexualitě ve vztahu ke klitorisu a vagíně. 

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že klitoris byl zapomenut někde v průběhu staletí, 

avšak pravdou je, že četné práce popisující jeho stavbu a funkci pro ženskou sexualitu 

vznikaly až do poloviny 19. století. Bez ohledu na tyto vědecké poznatky však Freud poprvé 

rozdělil ženský orgasmus na klitoridální a vaginální, přičemž vaginální orgasmus považoval 

za normu u dospělých žen. Podle něj totiž dívky v dětství orientují svou sexualitou právě na 

klitoris, který je obdobou nebo verzí mužského penisu. V období puberty, kdy narůstá libido, 

dochází u dívek k represi orgánu, který je považován za ženský penis, tedy má co dočinění 

s něčím mužským. Dívky se poté přeorientují se na vagínu, která je neoddiskutovatelně 

ženská. Klitoris neztrácí svoji funkci úplně, ale spíše přenáší sexuální vzrušení do centra 

ženské erotiky, čili do vagíny. Tento proces podle Freuda definuje ženu a její místo ve 

společnosti, a stojí na něm heterosexuální vztahy a celá reprodukce, protože podle Freuda 

mají dívky v dětství bisexuální dispozice. Tento proces není odvislý od anatomie, ale je spíše 

kulturní nutností. Žena díky němu zapadá do sociálního pořádku a přijímá jím svou roli ve 

společnosti v souvislosti s reprodukcí a zachováním společnosti. „Kulturní mýtus o 

vaginálním orgasmu je tak vyřčen jazykem vědy.“. (Levine, 2001; Laqueur, 1999: 233 – 

242). 

V tomto případě je jasně patrný posun od anatomické a fyziologické otázky k otázce 

ideologie a moci. Podle Levine (2001: 174 - 180) je také důležité přemýšlet o tom, jakým 

způsobem je Freudova teorie interpretována a udržována, ve spojitosti s výpovědními 

hodnotami o naší kultuře. Freud sám možná nevěřil ve vaginální orgasmus, ale jeho 

následovatelé ano, což umožňuje reprodukovat a stvrzovat dělení vaginálního a 

klitoridálního orgasmu jako dvě samostatné entity, z nichž každá spouští zcela jiné 

fyziologické reakce a mezi nimiž je zároveň asymetrický vztah. Vaginální orgasmus, který 

je obvykle spouštěn stimulací bodu G (Gräfenbergův výběžek), je často konstruován, jako 

ta největší sexuální slast, kterou žena může zažít. Pokud ho ženy nedosahují, znamená to, že 

ještě plně neobjevily svůj sexuální potenciál (Levine, 2001: 180).  

Kromě konstruování určitých pocitů nedostatečnosti u žen, které takový (anebo 

žádný) orgasmus neprožívají, spatřuje Levine (2001: 145, 201 – 203) v tomto odkazu 

psychoanalýzy i další problém. A sice to, že vaginální orgasmus je v podstatě konstruován 
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jako zrcadlo mužského orgasmu, který ve váže ke koitu. Označení „koitální orgasmus“ sice 

na první pohled neobsahuje binaritu mezi vagínou a klitorisem, ale odkazuje na to, jakým 

způsobem je ho dosahováno, a tedy přeci jen spojuje ženskou sexualitu s vagínou a funkci 

klitorisu pro ženskou sexualitu upozaďuje (nehledě na problematické spojování sexuality 

výhradně s genitáliemi a fyziologickými reakcemi). Navíc bod G, pokud skutečně existuje, 

se většinou nachází v části vagíny, kde nemůže být úplně nahmatán samotnou ženou.  To 

znamená, že potřebuje někoho nebo něco dalšího, kdo nebo co jí zprostředkovává potěšení. 

Pokud je tedy sexualita ženy spojována s vagínou a orgasmus s koitální aktivitou 

s partnerem, potom v návaznosti směřuje ideál sexuálního chování do monogamního vztahu, 

který je založen na lásce. V realitě samozřejmě fungují sexuální vztahy jinak, ale toto je 

líčeno jako ideál. Proto se například můžeme setkat i s tvrzeními, že rekreační nebo nahodilý 

sex většinou nevede k orgasmu a sexuálnímu potěšení (Levine, 2001: 220 – 221).  

 

Proměny pohledů na sexualitu nesouvisí pouze s pojetím lidského těla, ale také 

s proměnami rodiny a sociálního prostoru. Elias (2006: 244 - 266) v porovnání období 

zhruba 16. století a období 19. století zachycuje proměny pocitů studu a trapnosti, které 

obklopují sexuální vztahy. 

Tyto změny dokládá na několika aspektech, přičemž nejviditelnější z nich je výchova 

dětí a chování dospělých vůči nim. V 16. století děti vyrůstaly v podstatě neodděleny od 

dospělých, nebyly jim přiřknuty žádné zvláštní psychické potřeby a nebyly izolované do 

speciálního dětského světa. Měly tak v podstatě přehled o tom, co se děje ve světě dospělých, 

a to i v oblasti intimity a sexuálních vztahů. Tato otevřenost byla však pro měšťanskou 

morálku 19. století naprosto nemyslitelná a zahanbující. Elias (2006: 244 - 266) to dokazuje 

na spisu Erasma Rotterdamského Důvěrné hovory z roku 1522, který obsahoval text, v němž 

se mladý chlapec uchází o dívku a otevřeně jí sděluje, co po ní žádá, další, v němž si žena 

stěžuje na nehodného muže, a obsahuje i rozhovor mladého muže s nevěstkou. V době 

Erasma byl tento text brán v podstatě jako výchovný, a Erasmus nebyl zdaleka jediným, kdo 

takové příručky vydal, další autoři pocházeli i z řad uznávaných katolických autorit. 

Sexuální vztahy nebyly pro děti tajemstvím. Děti o nich věděly, a tyto příručky měly sloužit 

jako vzor chování pro budoucí intimní život.  

Pro měšťanskou morálku 19. století však znamenaly vrchol nemravnosti i pro 

společenskou debatu mezi dospělými. Intimita a sexuální vztahy byly odjímány ze zorného 

pole dětí, a postupně se věk této izolace od intimity zvyšoval.  Dívky toto postihlo ještě 

markantněji než chlapce, neboť byly vydrilovány k pocitům viny, byť by zaslechly jen 

pouhou zmínku o podobných tématech. Učitelé společenské morálky 19. století odsuzovali 

matky, které zasvěcovaly dcery do detailů rodinného a manželského soužití, stejně jako 
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odsuzovali přikrášlování a zaobalování věcí týkajících se intimního života, které by později 

dívkou byly stejně odhaleny jako lživé, nebo by podněcovaly její zvědavost. Účinnější bylo 

udělat z těchto věcí tabu, aby dívka pociťovala stud, strach a vinu, pokud takové věci někde 

zaslechne, nebo na ně jen pomyslí.  

Čili dochází zde k utajování intimity a potlačování pudových projevů před ostatními. 

Mění se standardy pocitů trapnosti a studu, sexualita je uzavřena pouze do kruhu rodiny. 

Nejen že děti o ní nemají mít ani tušení, je tabu o takovýchto věcech mluvit jak mezi 

dospělými, tak i mezi manžely. „Tento postoj primárně neurčují „racionální“ motivy a 

účelné důvody, ale stud samotného dospělého, který se změnil ve vnitřní tlak. To, co mu 

zavírá ústa, jsou společenské zákazy a odpor v jeho nitru, jeho vlastní „nadjá“.“(Elias, 

2006: 256)  

Dalším aspektem, kde jsou tyto změny dobře patrné, je rodinný život. V 16. století 

bylo celkem běžné, že se pěstovala spíše cudná sexualita v manželství, ale že ženatí muži 

vedli hojný mimomanželský život a využívali služeb prostitutek. Církev to sice 

neschvalovala, ale nepředstavovala takový tlak na společnost, jako později měšťanská 

morálka. V 19. století byla naopak vyžadována přísná monogamie, mimomanželské vztahy 

byly nepřípustné, ještě tak tolerované u mužů, ale za předpokladu, že se o nich mlčí, že se 

stávají tajemstvím, že se předstírá, že neexistují (Elias, 2006: 244 - 265, Giddens, 2012: 63- 

74).  

S vytlačením intimity z veřejného do soukromého prostoru a dále i v jeho rámci 

souvisí i vytvoření nové podoby domova u měšťanských rodin. Zatímco šlechta neznala 

společnou domácnost manželů, kteří se spíše setkávali na půdě salonů a ve sféře mimo 

rodinu, u měšťanských rodin se vytváří nová rodinná intimita. Domy mají co nejméně 

společného prostoru, zmenšují se haly, dvory, kuchyně, a více prostoru je dáno nukleární 

rodině nebo dokonce jednotlivci. Z měšťanských domů mizí velké prostory, kde se pán 

s paní a dětmi reprezentují před služebnictvem, a naopak se vytváří menší soukromé obývací 

pokoje, kde je rodina izolována (Habermas, 2000: 108 - 117 ). 

 

Na počátku 20. století reaguje koncepce sexuality také na širší společenské a 

ekonomické změny, které přinášejí i změnu v postoji k vlastnímu tělu. To se z výrobního a 

pracovního nástroje stává prostředkem spotřeby a potěšení, a to i erotického. V předmoderní 

společnosti nebylo něco takového možné, protože celodenní dřina, kterou zažívalo běžné 

selské obyvatelstvo a později nižší měšťanské vrstvy, byla překážkou při usilování o vlastní 

sexuální uspokojování. Erotizace vědomí, chování, emocí a identity se tak stává typickým 

rysem střední třídy 20. století. To se odráží i v kultuře, kdy se v knihách, časopisech, 
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novinách, divadelních hrách i filmech začíná objevovat téma sexuality (Giddens, 2012 : 63 

- 74, Katz, 2013 : 5 - 6). 

Také povaha lásky sama o sobě změnila v průběhu doby podobu a charakter. Láska 

už dnes není nutně vázána na manželství. Místo manželství se tak nyní hovoří spíše o 

vztazích. Giddens (2012: 63 - 74) popisuje vztah jako tělesnou a dlouhodobou vazbu 

k druhému. Čistý vztah je potom ta forma, kdy do něj lidé vstupují pro něj samotný a 

setrvávají v něm, pokud jim oběma přináší dostatek uspokojení. Láska a sexualita se tak 

osvobodily od manželství, a dnes jsou spojeny spíše se vztahem. Vztah závisí přímo na 

rozvoji intimity mezi partnery, na ochotě se otevřít jeden druhému. Sexualita je jádrem 

takového vztahu, a míra dovednosti sexuálně uspokojit partnera může rozhodnout o tom, zda 

bude vztah zachován, či ne. Proto se klade důraz na kultivaci sexuálních dovedností, 

zvyšování informovanosti, různé poradenství a podobně (Giddens, 2012: 63 - 74).   

Osobně bych ještě dodala, že tak jako se postupně láska a sexualita vyvázaly 

z instituce manželství a přesunuly se do instituce vztahu, je také na místě pozorovat, jakým 

způsobem se v současné době vyvazuje sexualita od vztahu, ale také sexualita od lásky.  

Elias (2006) také hovoří o tom, že ani dnes síla pudových omezení příliš neslábne, i 

když se tomu tak v krátkodobých perspektivách může zdát. Podle něj spíše postupně spějeme 

k úplné intimizaci všech tělesných funkcí. Podle Eliase (2006: 262) je „zdrženlivost 

v jednotlivci od dětství kultivována jako vnitřní tlak, jako automaticky působící zvyk.“, který 

určuje, kdy pociťovat trapnost a stud. V tomto ohledu sehrávají velkou roli lékaři a 

odborníci, kteří formují představy o zdravé a normální sexualitě. „Muži medicíny definovali 

jménem vědy nový ideál mužsko - ženských vztahů, který obsahoval – jak u žen, tak u mužů 

– základní, potřebný, normální erotismus.“ (Katz, 2013: 6)    

2.2.3 Sexualita a orgasmus žen v současném českém 

kontextu 

Pro přiblížení toho, jak se o sexualitě a orgasmu žen mluví v současném českém kontextu, 

jsem využila některých publikací známých českých odborníků z oblasti sexuologie, které na 

následujících řádcích uvedu. Jak bude z uvedených příkladů patrné, přístup těchto autorů 

k sexualitě je esencialistický. Přestože jsem tento přístup v práci několikrát 

problematizovala, pro nastínění českého kontextu se mu nelze vyhnout, protože se odvažuji 

říci, že si zde v oblasti pojímání sexuality drží monopol.  

Cílem této kapitoly ani této práce není kriticky analyzovat konkrétní texty českých 

sexuologů a odborníků. Považuji však za důležité upozornit na některé problémy, které se v 

textech objevují v souvislosti s esencialitickým přístupem k sexualitě. A to za prvé proto, že 
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tyto práce jsou považovány za vědecké a proto na ně může být odkazováno jako na obecně 

platné a pravdivé. A druhým důvodem je to, že se populárně naučné tituly, které by 

k sexualitě přistupovaly jinak než esencialisticky a byly dostupné v českém jazyce, na našich 

pultech prakticky ani nevyskytují. Je tedy pravděpodobné, že pokud bude někdo shánět 

informace o sexualitě, sáhne právě po těchto příručkách.  

Jedním z titulů je kniha Sexuální chování v ČR – situace a trendy (2001) našich 

předních sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny. 

Autoři se shodují na tom, že lidská sexualita je oblast lidského života, v rámci níž traduje 

nejvíce předsudků, falešných představ a mýtů, čímž připouští, že sexualita je společenským 

konstruktem. Na druhou stranu ale zacházejí se sexualitou tak, že mýty vznikají ve 

společnosti, mezi lidmi, a oni odborníci jsou tady proto, aby přinesli osvětu.  

Lidskou sexualitu podle nich determinují biologické dispozice, které vznikají 

v průběhu fylogenetického vývoje. Lidská sexualita se liší od ostatních živočišných druhů 

například tím, že ženy mohou prožívat orgasmus. Proti tomu se ale vyhrazuje Catherine 

Blackledge, která říká, že i zvířata dosahují orgasmu. Na příklad u primátů tomu nasvědčují 

měřitelné fyziologické reakce podobné těm lidským. Jedná se o svalové stahy v oblasti 

vagíny, dělohy a řiti, které se objevují během kopulace nebo masturbace, nebo vnější 

projevy, jako je hlasité vydechování, ohlížení se samice a sahání si dozadu a charakteristická 

grimasa, která přichází ve chvíli nejsilnějších svalových kontrakcí. Vaginální stahy lze najít 

i u myší, morčat, psů, koček a dalších (Blackledge, 2005: 332). Otázkou ale je, do jaké míry 

zažívají jiné živočišné druhy potěšení při kopulaci nebo masturbaci (jako příklady 

masturbace uvádí Blackledge (2005: 333 – 334) samice šimpanzů, které si do vagíny strkají 

slinami lubrikované olistěné stonky a větvičky, nebo nekopulační hrátky mezi delfíny, 

během nichž dochází k dráždění genitální štěrbiny samice ploutví) a do jaké míry se jedná 

pouze o interpretace člověka, který je sám zatížený svojí představou o orgasmu.  

 Autoři v úvodu předkládají stručné shrnutí sexuality v historii. Kořeny sexuální 

morálky našeho kulturního okruhu jsou ovlivněny židovsko-křesťanskou kulturou, která 

přinesla podstatné restrikce původně volnějších norem sexuality. Především se jedná o 

odsouzení sexu za jiným účelem, než je reprodukce, homosexuální styky a masturbace. 

Blackledge (2005: 309 - 311) k tomuto uvádí, že dokonce byly v lékařských časopisech 19. 

století publikovány postupy, kterými se dá zjistit, zda žena nemasturbovala. Známkou 

masturbace u ženy tak mohl být jeden vnitřní stydký pysk delší než druhý, nebo to, že žena 

byla sexuálně citlivější, což se zjišťovalo pomocí malého elektrického výboje do vagíny. 

 Ve stručném přehledu období za posledních 60 let potom autoři definují 50. léta 20. 

století jako období technizace sexu a éry vzniku sexuálních manuálů, které nasedají na 

postoje a myšlení industriální společnosti tohoto období. 60. léta jsou potom dobou sexuální 
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revoluce a snahy poválečné generace revoltovat proti normám vlastních rodičů. V 70. letech 

potom podle nich dochází k nárůstu organizovanosti a byrokratizace i v oblasti sexuálního 

chování. Usuzují tak na základě trendu zakládání nejrůznějších organizací a aktivismu. Na 

základě výzkumů potom charakterizují současný trend v oblasti sexuální morálky jako: 

snižování věkové hranice zahájení sexuálního života (vyrovnávání u mužů a žen) včetně 

adolescentů pod zákonnou hranicí, zvyšování věku sňatku, nárůst počtu sexuálních partnerů, 

nárůst předmanželských sexuálních zkušeností, pomalé vyrovnávání počtu sexuálních 

partnerů mužů a žen, odpovědnější antikoncepční chování. Období posledních několika 

dekád je pro autory především charakterizováno postupnou sexuální emancipací žen (Weiss, 

Zvěřina, 2001: 29 – 30). 

Kromě výše zmíněných biologických dispozic ovlivňuje lidské sexuální chování také 

prostředí, ve kterém se člověk nachází, tedy kultura a historického období, které se vyznačují 

určitou sexuální morálkou a normami. Ty mají podstatný vliv na to, jaké jsou postoje a 

chování lidí. V tomto bodě se tedy shodují s východiskem toho, že sexualita je určitým 

způsobem konstruovaná a je vlastně regulovaná. Sexuální morálka má i nezanedbatelný 

politický rozměr, ať už jde o oficiální postoje dané společnosti, které jsou kodifikovány a 

sankciovány zákonem, nebo předávány výchovou v rodině a ve škole (Weiss, Zvěřina, 2001: 

13, 18).  

Autoři současně bědují nad minimem výzkumů oblasti sexuality u nás, protože: 

„pouze na základě validních informací a znalosti postojů budeme schopni vytypovat 

ohrožené skupiny obyvatelstva nebo poskytovat sexuální osvětu nejširším vrstvám pro ně 

přijatelným způsobem.“ (Weiss, Zvěřina, 2001:29)  

Jinými slovy, ačkoliv na předešlých stránkách autoři připouští, že sexualita je do 

značné míry historicko-kulturním konstruktem, sami sebe jakoby vyjímali ze společnosti a 

stavěli se do pozice nezávislých pozorovatelů, kteří znají zákony autentické sexuality. A dále 

na vzdory tomu, že upozorňují na politický rozměr oblasti sexuality, současně přiznávají, že 

potřebují data, která budou použita k „osvětě“, to znamená k předávání informací o tom, co 

by se mělo, či nemělo, tedy co je dobré a co špatné. Sami tak aktivně konstruují obraz 

sexuality, například i na první pohled nevinnými formulacemi jako: „…počty uživatelů 

kondomů jsou stále ještě jen poloviční než ve vyspělých zemích, zvláště české dívky uvádějí 

vyšší počty sexuálních partnerů apod.“ (Weiss, Zvěřina, 2001: 27 – 28). Nejen, že druhá 

část věty vůbec nenavazuje na část první, v podstatě explicitně je nám podsouváno, že ve 

vyspělejších zemích, mají ženy méně sexuálních partnerů. Co to potom znamená pro pohled 

na sexualitu žen, když vyspělá země je jistě to, kde všichni jednou chceme žít?  

A ještě jednou, ačkoliv autoři hovoří o sexualitě jako o společenském konstruktu, se 

svým výzkumem zacházejí čistě pozitivisticky. Nejen, že prezentují vyzkoumaná data jako 
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validní, tvrdá, ale jdou čistě po úrovni jednotlivců, z nichž skládají soubor dat, ale ne po 

úrovni strukturální.  

S čím ovšem nelze než souhlasit a na což vlastně odpovídá i tato práce, je, že média 

se pro obyvatelstvo a zvláště mládež stala rozhodujícím zdrojem informací o sexuálních 

otázkách. Weiss a Zvěřina (2001: 32) se domnívají, že média do jisté míry suplují 

nedostatečnou úroveň sexuální výchovy ve školách a v rodině. Otázkou ale je, na kolik se 

zdroje informací, které poskytuje škola a média, mohou suplovat, když si lze představit, že 

školní výchova bude spíše děti vychovávat v oblasti sexuálního zdraví (používání kondomů, 

prevence přenosu pohlavních chorob, zabránění nechtěnému otěhotnění) a tedy vést k určité 

sexuální střídmosti, zatímco v médiích je zřejmý spíše trend dosahování sexuálního 

uspokojení. Autoři tedy upozorňují na to, že mezi lidmi vznikají a díky mediím se bujně šíří 

mýty o sexu, aniž by zvážili, jak se na vzniku a reprodukci těchto konstrukcí podílí oni sami 

a věda. 

V neposlední řadě autoři taktéž kritizují, že nejvíce informací o sexu získávají dívky 

a chlapci od vrstevníků, což může vést k předávání a utvrzování mýtů, které se ve společnosti 

tradují a „přispět k vytvoření nesprávných postojů v této oblasti.“ (Weiss, Zvěřina, 2001: 

127). To opět dokazuje, co již bylo řečeno výše, a sice že autoři sami sebe vnímají jako 

nezávislé odborníky, kteří mají objektivní vhled do problematiky sexuality, a absolutně 

nereflektují, že sama věda je kulturně a historicky zatížena hodnotami nebo nepřipouští, že 

by v rámci ní mohly taktéž vznikat mýty.  

Nehledě na to, že se sexuální výchovou evidentně počítají spíše pro žáky škol, 

ačkoliv jsme v oblasti sexuality „vychováni“ prakticky v každém věku právě společenskými 

regulacemi a v obrovské míře též médii.  

Příručka Weisse a Zvěřiny (2001) se v jedné z kapitol přímo zabývá sexuální 

vzrušivostí českých žen, konkrétně typy sexuální vzrušivosti, orgastickou schopností 

(četností a délkou orgasmů) a sexuálními poruchami. Bohužel kromě zahlcení číselnými 

údaji (často výsledků pocházejících z nereprezentativních vzorků, jak sami autoři přiznávají) 

však kapitola nemá prakticky žádnou výpovědní hodnotu. Zaměřuje se pouze na orgasmus 

dosažený při souloži, buďto klitoridálním nebo vaginálním drážděním, nebo oběma zároveň, 

a přitom zkoumá statistické změny mezi výsledky z let 1993 a 1998. Mezi sexuální poruchy 

potom autoři zařazují neschopnost dosáhnout orgasmu (anorgasmie), sníženou sexuální 

apetenci a nepříjemné až bolestivé pocity při souloži (dyspareunii). Přičemž pojmy jako 

anorgasmie a absolutní (totální, plná) sexuální nevzrušivost jsou v podstatě volně 

zaměňovány, což ve výsledku znamená, že ženy, které při souloži (nebo popřípadě jinak) 

nedosahují orgasmu, nejsou schopné žádného sexuálního vzrušení. Navíc zařazení těchto 

jevů do sexuálních poruch podpořené medicínskými výrazy jako „dysfunkce v anamnéze“ 
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nebo hodnotícími výrazy jako například „velmi nepříznivé údaje“ implikují sexuální 

nedostatečnost dotčených žen a dělají z nich de facto pacientky, tedy někoho, kdo je 

v nepořádku (Weiss, Zvěřina, 2001: 63, 67).  

Na jednu stranu chtějí osvětou a zvýšením informovanosti obyvatel bojovat proti 

tabu a určitým restrikcím nebo pocitům viny spojeným se sexualitou. Na druhou stranu, tím, 

že chtějí poskytovat obyvatelům „správné“ informace o sexualitě a sexu, další restrikce 

vytvářejí. Pokud to vztáhnu na oblast ženského orgasmu, opět platí, že pokud je konstruován 

jako obraz zdravé sexuality, ženy, které do tohoto obrazu nezapadají, se mohou cítit jako 

nedostatečné. A nejde samozřejmě pouze o pocit žen samotných, stejně tak ovlivňuje tato 

konstrukce pohled na orgasmus žen i muže.  

Sexualitou a orgasmem žen se v příručce O sexu s Hankou (1998) zabývá také jedna 

z nejznámějších českých sexuoložek Hana Fifková.  

Fifková (1998) rozlišuje složky vzrušivosti na periferní (místní) a centrální (emoční), 

které se navzájem ovlivňují. I orgasmus má tedy podle ní část tělesnou, pro kterou jsou 

charakteristické stahy pánevního dna, a část emoční, která je velmi individuálně prožívaným 

pocitem slasti nebo libosti, co do intenzity a délky. Vymezuje se taktéž proti 

zjednodušovanému rozdělení vzniku orgasmu drážděním klitorisu nebo bodu G, a 

upozorňuje na to, že lokálních míst vzrušení může být daleko více (různé části klitorisu, ústí 

močové trubice, poševní vchod, hlubší partie pochvy, konečník nebo prsní bradavky). Navíc 

upozorňuje na to, že v jednotlivých životních obdobích se může míra citlivosti na vzrušení 

a způsob dosahování orgasmu měnit u konkrétních žen, čímž v podstatě potvrzuje 

nesmyslnost výroku Weisse a Zvěřiny (2001: 65), že mezi pěti lety jejich výzkumu nedošlo 

ke statistickým změnám v oblasti typu vzrušivosti českých žen. Ženský orgasmus je tedy 

podle Fifkové něco, co nemůže být lehce zařazeno do škatulek a oštítkováno (Fifková, 1998: 

21 – 22). 

Autorka taktéž kritizuje něco, co implicitně vyplývá z Textu Weisse a Zvěřiny 

(2001), a sice že se obvykle klade rovnítko mezi sex a soulož. „Jenže sex je mnohem víc – 

nekoitální techniky, mazlení, hlazení, různé způsoby dráždění, při nichž může být penis 

v pochvě, ale také úplně někde jinde, a stejně tak dobře může být v pochvě něco jiného nebo 

nemusí být vůbec nic v ničem.“ (Fifková, 1998: 45) 

Fifková (1998: 45) dále upozorňuje na to, že neexistuje žádná celostátní norma, podle 

které bychom vzrušivost mohli porovnávat, jedinou normou je pouze norma individuální.  

Přestože přístup Fifkové není v mnohém tolik okleštěný jako přístup Weisse a 

Zvěřiny, přesto v něm lze nalézt problematické části.  

Za prvé, přese všechno, co o individualitě ženského orgasmu uvádí a i přes její 

upozornění na to, že o ženském orgasmu koluje mnoho mýtů a nepravd, dochází opět na 
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několika místech textu k reprodukování představy, že pokud žena není schopná dosáhnout 

orgasmu při sexu, sex jí nepřináší žádné potěšení, viz název kapitoly, která se poruchami 

orgasmu u žen věnuje – „Nic z toho nemám“. 

Za druhé, opět sama sebe staví do pozice odbornice, která má objektivní vědoucí 

vhled do oblasti sexuality, díky kterému dokáže vyřešit problémy konkrétních lidí. Jako 

důkaz, že za potížemi v oblasti sexuality (tedy i za neschopností dosáhnout orgasmu) stojí 

téměř vždy nějaký důvod, uvádí příklady z praxe, které jsou neustále až extrémní (sexuální 

zneužívání v dětství, extrémně puritánská výchova, nepříjemná sexuální zkušenost aj.), u 

nichž není divu, že mají větší psychický dopad na daného jedince. Na druhou stranu kvituje, 

že skutečně existuje určité procento anorgastických žen, tedy těch, které nemají dispozice 

k dosažení orgasmu. Toto však ponechává bez dalšího komentáře, což v kontextu řešení 

problémů v oblasti sexu konstruuje dané ženy jako trvale jiné nebo „nevyléčitelné“, a 

kterými tím pádem není nutné se dále zabývat. To podle mého názoru může prohlubovat 

pocity vlastní nedostatečnosti daných žen, i s ohledem na to, jak často bývá spojováno 

nedosažení orgasmu s absencí potěšení ze sexu.  

Za třetí, Fifková (1998) zmiňuje, že neexistují jiné než individuální normy, ke kterým 

by se měla sexualita a konkrétně i schopnost dosahování orgasmu u žen vztahovat. Pomíjí 

ale, že obecné normy skutečně nutně existují, jinak by nedosažení orgasmu u žen nebo třeba 

předčasný výron semene u mužů nebyly zařazeny do škatulky poruch, ale mohly být brány 

jen jako přirozené projevy nebo znaky sexuálního chování. Aniž by to Fifková reflektovala, 

potvrzuje, co sama říká, že.: „pokud máme definovat něco porušeného, musíme nejdříve 

popsat to neporušené.“ (Fifková, 1998: 45)  

Další rozpor mezi tím, co Fifková proklamuje, ale v konečném náhledu vůbec 

nezohledňuje, je upozornění na moc jazyka. Sama uvádí následující příklad: „V mnoha 

rodinách neexistuje název pro genitál, ať už ženský nebo mužský. Maminka při koupání řekne 

své dcerce „a nezapomeň se umýt tam vpředu“. Dcerka v tu chvíli cítí, že maminka umí 

nazvat ucho uchem, oko okem, nakonec i zadek zadkem, ale název genitálu jí dělá problém. 

Mezi slovy se dozvídá, že jde o oblast, která je nějaká jiná, nějaká divná, trochu zakázaná, 

a tento postoj si fixuje.“  (Fifková, 1998: 20). Nezohledňuje ale, že označování nedosahování 

orgasmu jako poruchy nebo diagnózy funguje ve výsledku úplně stejně. Tedy vyvolává 

pocit, že je něco v nepořádku.  

Čtvrtý problém, který jsem zaznamenala, se objevuje nejen zde, ale i u Weisse a 

Zvěřiny (2001). Jde o to, že autoři vykreslují změny posledních několika dekád v oblasti 

sexu a sexuální morálky v našem kulturním kontextu jako historicky bezprecedentní. To 

vytváří dojem, že se od doby nástupu křesťansko-židovské sexuální morálky vztah 

k sexualitě nijak nevyvíjel. Jako by byl rigidní až „extrémně restriktivní“ (Weiss, Zvěřina, 
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2001: 31) až do 50. let 20. století. Jako by ženy byly po dlouhá staletí „pouhými 

poskytovatelkami sexu mužům“ (Fifková, 1998: 21). Těžko soudit, zda se jedná o neznalost 

nebo o záměrné zjednodušení. Z textu Laquera (1987), Eliase (2006), Giddense (2012) a 

dalších autorů ale lze vidět, že prokreační důvody sexu, byly vystřídány důvody rekreačními 

již na začátku 20. století, nebo že právě až do 19. století bylo ženino vzrušení při sexu 

považováno za velmi důležité pro reprodukci, a také, že církevní morálka nemusela nutně 

vyvíjet takový tlak na společnost jako měšťanská morálka.  

Obdobným způsobem jako příručka H. Fifkové (1998) je sestavená i další kniha Petra 

Weisse Sex (1998). Weiss zde odpovídá na písemné dotazy lidí (čtenářů Mladého Světa) 

v oblasti sexuality. Jedna z kapitol je taktéž věnována ženskému orgasmu, na který se 

dotazují nejen ženy, ale i muži. Na základě krátkého popisu problému potom autor stanovuje 

diagnózu nebo určuje jádro problému a radí, jakým způsobem problém řešit.  

Přestože je zde více prostoru na to, aby se Weiss mohl vztahovat k problematice 

ženského orgasmu detailněji, než ve výše zmíněné společné práci s J. Zvěřinou, a vyvaruje 

se některých problematických konstrukcí, které jsem výše kritizovala (ztotožňování sexu 

s pohlavním stykem, což zde Weiss na mnoha místech rozporuje), autor se stále staví do role 

odborníka, který má objektivní pohled na problémy a díky své znalosti pravdy o sexualitě je 

také dokáže řešit. Je také zajímavé povšimnout si, že z příspěvků čtenářů/řek vyplývá, jak je 

sexuální vzrušení a techniky dosahování sexuálního uspokojení neuvěřitelně různorodé. 

Přestože mnoho žen popisuje různé způsoby, jakými samy sebe dovádějí k orgasmu, ale 

při sexu s partnerem orgasmu nedosahují - což bývá předmětem jejich trápení, Weiss toto 

jejich „trápení“ nijak nevyvrací, naopak ho stvrzuje radami, jak k orgasmu při partnerském 

sexu dospět. To podle mě vytváří dojem orgasmu jako přirozené a téměř nezbytné složky 

partnerského sexuálního soužití a jeho vyzdvihování nad uspokojení, které si žena může 

dopřát při masturbaci. Oporu pro toto tvrzení nacházím také v Levine (2001: 183), která na 

základě svého výzkumu dochází k názoru, že ženy, které dosahují orgasmu nekoitálně, jsou 

podporovány v technikách, aby dosáhly orgasmu během styku. Implicitně nebo dokonce 

explicitně je jim naznačováno, že je to žádoucí.  

Poněkud odlišný přístup lze vidět v Sexuologickém slovníku (1994) V. Capponi, R. 

Hajnové a T. Nováka, kde je na mnoha místech zdůrazňována kulturní a sociální 

konstruovanost sexuality. Autoři slovníku také na rozdíl od předchozích autorů rozlišují 

mezi anorgasmií a frigiditou a zároveň upozorňují na časté zaměňování termínů. Anorgasmii 

definují jako „chybění pocitového vyvrcholení“ (1994: 15), které se ale nevylučuje se 

zájmem o sex, vzrušivostí a prožíváním příjemných pocitů při sexu. Na kulturní aspekt 

otázky orgasmu poukazují takto: „Jestliže v 19. století bylo společensky nepřípustné, aby 

počestná žena přiznala, že při pohlavním styku zažívá orgasmus, dospíváme na sklonku 
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dalšího století k opačnému a stejně nesmyslnému extrému. K laickému předpokladu o 

nezbytnosti orgasmu. Křečovitá snaha o jeho dosažení a vnímání pohlavního aktu jako 

úkolové, zkouškové situace, snižuje pravděpodobnost pozitivního zážitku a narušuje 

vzájemné vztahy … žena dosahuje orgasmu v souvislosti se svým sexuálním nastavením, tedy 

ne při každém styku (1994: 16).  

Tato poznámka se mi zdá nesmírně důležitá právě s ohledem na články o orgasmu 

ať už v internetových nebo tištěných médiích, které podle mého názoru z orgasmu úkolovou 

situaci často opravdu dělají.  

Naproti tomu frigidita je v podání autorů definována jako nezájem o sexuální 

komunikaci, avšak pokud k sexu dojde, může u frigidních jedinců docházet bez problému 

k běžným fyziologickým reakcím včetně orgasmu. O něčem takovém se předchozí autoři 

například vůbec nezmiňují.  

Poměrně zajímavá je také část věnována orgasmu, který je autory definován jako 

„vyvrcholení rozkoše při sexuálním styku s následným pocitem uspokojení“, které u ženy 

většinou souvisí se stahy svalstva poševní a pánevní oblasti, avšak není to pravidlem (1994: 

89). Dále uvádějí tendenci k rozdělování ženského orgasmu do tří typů. Za prvé velký 

orgasmus, který je doprovázen silnými fyziologickými a psychosomatickými projevy. Za 

druhé „druhý typ“ orgasmu, který popisují jako slabší verzi prvního typu, ale který je stále 

spojen se stahy poševního a pánevního svalstva a jejich následným uvolněním. Třetí typ 

orgasmu by se dal popsat jako psychický orgasmus, který se zmíněnými stahy svalstva 

spojen není a tělesná odezva je minimální, avšak přináší psychické uspokojení a následné 

uvolnění (1994: 89 – 90).   

Podle mého názoru, představa o orgasmu s jakou se setkáváme nejen u různých 

odborných autorů, ale také v médiích, je spojována především se zde zmíněnými prvním a 

druhým typem orgasmu, třetí typ se s těmito konstrukcemi o tom, co je a není orgasmus, už 

příliš neshoduje.  

Přestože lze ve slovníku nalézt problematické body, například časté kladení rovnítka 

mezi sex a pohlavní styk, nebo spojování orgasmu pouze se souloží, na druhou stranu je zde 

vidět i odlišný přístup k volbě jazyka. Slova jako „pravděpodobně“ nebo „zřejmě“ „je 

tendence k“ naznačují, že poznatky sexuologie nemusí být nutně ultimátně pravdivé.  

Ve slovníku lze také vedle pojmosloví sexuologie nalézt i hesla, která se sexualitou 

jinak souvisí především společensky, například jako: amorální nebo norma sexuální. 

Sexuální normu v podstatě autoři nijak nedefinují, pouze poukazují na to, že bývá často 

ztotožňována se statisticky nejčetnějším výskytem nebo průměrem. Běžné otázky, které jsou 

v případě sexuální normality nasnadě, se týkají toho s jakým partnerem, s kolika partnery, 

jak často a jak. 
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Amorální v souvislosti se sexualitou definují autoři jako „jednání, které je v rozporu 

se zákony, budí veřejné pohoršení, ohrožuje zdraví nebo je negativně vnímáno jedním 

z partnerů“ (1994: 14). Především část o veřejném pohoršení a negativním vnímání partnera 

jsou stanoveny na individuální bázi. Autoři ale dodávají: „Vždy se vyskytovali a vyskytují 

samozvaní strážci morálky víceméně kategoricky požadující dodržování zásad, které oni 

sami považují za správné. Lze ovšem jen stěží určit profesionální skupinu či jednotlivce, 

které bychom mohli považovat za oprávněné diktovat normy a kategoricky vytyčovat mravní 

ideály sexuálního života.“ (1994: 14).  

 

Na závěr této kapitoly považuji ještě za důležité zmínit, že v těchto sexuologických 

příručkách je sexuální aktivita konstruována jako aktivita heterosexuální, která je potom 

součástí heterosexuálního vztahu (vztah je další stěžejní institucí pro sexuální aktivity 

v těchto příručkách). To nasedá na a zpětně potvrzuje heteronormativní kulturu společnosti, 

čili kulturu, kde heterosexuální sex je normou, tedy zdravým, žádoucím a vyžadovaným 

projevem sexuality. Přestože jsou některé kapitoly v příručkách věnovány i otázkám jiné než 

heterosexuální preference, orientace či identity, tyto kapitoly jsou jakoby vyčleněné bokem 

od ostatních problematických otázek sexuality, které řeší lidé v heterosexuálních vztazích. 

Jako kdyby člověka s  homosexuální nebo trans identitou (pro příklad), trápily pouze otázky 

identity a coming outu a ne běžné „problémy“ v oblasti sexuality jako je absence orgasmu 

při partnerských sexuálních aktivitách, nebo třeba předčasný výron semene.   

 

Jak ukazují předložené příklady, sexuologie je věda, která do značné míry formuje 

naše představy o sexualitě v mnoha ohledech a na základě dat z empirických výzkumů a 

pozorování se staví často do pozice objektivního znalce problematiky lidské sexuality. 

Z výše zmíněného však mimo jiné také vyplývá, že samo pojmosloví a tedy, co je jeho 

obsahem a významem, se mezi autory celkem značně liší.  Je tedy otázkou, do jaké míry je 

sexuologie vědou, která pomáhá člověku v oblasti sexuality a do jaké míry je oním 

samozvaným strážcem morálky. Laqueur (1999: 228) by takové příručky nejspíše definoval 

jako literaturu, která generuje erotické touhy, aby je kontrolovala.  
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2.3 Média 

Jak už napovídá název, tato kapitola je věnována médiím. Nejprve zde stručně představím 

teorii médií, které se v rámci této práce přidržuji. Dále nastíním, jakým způsobem se 

v médiích odráží kategorie genderu. Závěrečnou podkapitolu potom věnuji krátkému 

představení časopisů pro ženy se zaměřením na český kontext.  

 

2.3.1 Teorie médií 

Média jsou neodmyslitelnou součástí života člověka v moderní společnosti. Jsou jednak 

primárním zdrojem informací, podnětů a zábavy, mají ale také zásadní vliv na to, jak lidé 

žijí, komunikují a interagují, protože nejen komunikaci zprostředkovávají, ale také pro ni 

vytváří prostředí. Média hrají roli i při formování vlastní identity, představ o světě a místě 

člověka v něm, jeho sebereflexi, sebepoznání a sebeuvědomění (Pavlík, 2005: 53, 

Havelková: 1997: 4).  

Podle Havelkové (1997: 4) jsou média neodmyslitelně spjata se vznikem veřejnosti, 

jelikož jsou prostředkem kulturní sebereflexe a kontroly občanské a politické plurality, a též 

jsou produktem a zároveň podmínkou otevřené společnosti. Jejich funkcí je jednak 

zprostředkovávání vědění, a to jak uměleckého, tak i vědeckého a také mediace 

demokratické diskuse a kultivace politické veřejnosti.  

Média také vstupují do soukromých životů a vnášejí do nich veřejný rozměr, který 

je široce sdílený. Současně ale formují i podobu veřejného života, do něhož vnášejí prvky 

ze soukromých životů, často prvky ryze intimní (Jirák, Köpplová, 2003: 11). 

Z původu latinského slova médium, které znamená prostředníka či zprostředkující 

činitel, je patrné, že média – v tomto kontextu komunikační média, zprostředkovávají určitá 

sdělení. Obvykle se pojem média používá jako zastřešující označení pro tisk, rozhlas, televizi 

a v dnešní době také pro tzv. nová média, která jsou založená na digitálním přenosu dat 

(typicky například sociální sítě, internetové zpravodajství, blogy, You Tube). Média je 

možné klasifikovat podle řady různých hledisek, což dokládá, že se jedná o složitý komplex, 

který se proměňuje v čase a také v závislosti na společenském, kulturním a politickém 

kontextu, a v neposlední řadě také s technickými možnostmi (Jirák, Köpplová, 2003: 15 - 

21).  

 

V souvislosti s moderními médii je také velmi často skloňován termín masová 

média. Typicky se toto označení používá pro celospolečenský typ mediální komunikace, 
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přičemž tato komunikace vychází z jednoho bodu a směřuje k vyššímu počtu cílových bodů. 

Přenos mediální komunikace je tedy jednostranný, směřuje od vysílajícího k přijímajícím, 

o kterých se předpokládá, že mají slabé nebo žádné sociální vazby a tvoří tedy jakousi masu 

(Jirák, Köpplová, 2003: 21). John B. Thompson (2004: 26 – 27) ale označení masové 

komunikace problematizuje. Podle něho totiž vyvolává představu, že masové médium 

konzumuje obrovské množství lidí. V některých případech tomu tak skutečně může být, ale 

ve skutečnosti se spíše jedná o relativně malé a specializované okruhy přijímajících. 

Masovost by tedy neměla odkazovat k množství, ale spíše k tomu, že mediální produkty jsou 

v principu dostupné potenciálně neomezenému množství rozdílných přijímajících. 

Rozdílnost je při tom pro Thompsona (2004: 26 – 27) důležitým aspektem, protože 

masovost spíše vzbuzuje představy o skupině nerozlišených jedinců v rámci homogenní 

kultury, kteří pasivně přijímají mediální sdělení především za účelem pobavení. To znamená 

předpoklad o tom, že přijímání masových mediálních produktů neklade na své publikum 

žádné nároky na kritické myšlení.  

Raymond Williams (1997: 12) navíc kritizuje to, že se pojem masa stal v souvislosti 

s novou komerční kulturou označením pro stádo či spodinu. Podle něj však není možné 

běžné lidi označit jako masy, ježto ty jako takové neexistují. Jedná se pouze o způsob 

náhledu, kdy z lidí, které neznáme, děláme masu „těch druhých“. K prohlubování 

problematického pojetí masovosti přitom vede právě zdokonalování komunikačních kanálů.  

 

Důležité je vzít v potaz, že média, jako jeden z vynálezů modernity, zásadně změnila 

způsob, jakým se lidé vztahují k sobě i k realitě. Obecně se dá říci, že produkují, uchovávají 

a distribuují symbolické materiály, které mají význam jak pro ty, kteří sdělení produkují, tak 

i pro ty, kteří je přijímají. Rozvoj komunikačních médií, je tedy „procesem přepracování 

symbolického charakteru společenského života“ nebo jinými slovy „reorganizací způsobů, 

jimiž jsou informace a symbolický obsah ve společnosti vyměňovány.“ (Thompson, 2004: 

15).  

Masová média se podle Thompsona (2004: 28 – 30) vyznačují několika 

charakteristickými rysy. Za prvé, v sobě zahrnují technické a institucionální prostředky pro 

produkci a šíření symbolických sdělení. Jde především o to, jakým způsobem mohou být 

technické inovace, které umožňují šíření mediálních sdělení, využity komerčně. A zároveň 

že využití těchto inovací se odehrává v rámci řady institucí. Za druhé, komerční využití 

technických inovací souvisí s komodifikací symbolického sdělení, neboli s určitým 

zhodnocením nebo přidáním hodnoty. Ta může být buď symbolická, která závisí na tom, 

zda si přijímající sdělení považují, anebo ekonomická, díky čemuž mohou být mediální 

sdělení směňována na trhu a stává se z nich jakoby „symbolické zboží. Třetím 
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charakteristickým rysem je, že dochází k předělu v produkci symbolických sdělení a jejich 

příjmu. To znamená, že produkce a příjem sdělení mohou vznikat v odlišných společenských 

kontextech, často i velmi vzdálených. Přijímající je tak v interpretaci sdělení odkázán sám 

na sebe, protože výrobce sdělení není přítomen a nemá možnost poskytnout dodatečné 

vysvětlení nebo upřesnění v případě neporozumění sdělení. Přijímající zase na druhou stranu 

nemá prakticky možnost ovlivnit obsah sdělení. Čtvrtou charakteristikou je schopnost médií 

rozšířit dostupnost symbolických sdělení v čase a prostoru, což odkazuje i k předchozí 

charakteristice v tom smyslu, že produkce sdělení a jeho příjem se mohou nacházet často i 

ve velmi vzdálených kontextech. To znamená, že zde dochází k něčemu, co je podle 

Giddense (1998: 23 - 26) jednou ze základních charakteristik modernity, a sice 

k časoprostorovému rozpojení. Za páté, je to oběh symbolických sdělení ve veřejném 

prostoru. Ten je umožněn tím, že produkty mediálního průmyslu jsou vyráběny ve velkém 

počtu kopií nebo se vysílají k velkému počtu přijímačů, a jsou tak dostupné všem, kdo má 

technická opatření, schopnosti anebo zdroje k tomu si je opatřit.  

 

V této práci budu vycházet z přístupu k médiím, který se označuje jako kulturální. 

Tento přístup se zaměřuje jednak na smysluplnost symbolických forem, ale také na jejich 

zasazení do společenského kontextu. Komunikace se stává odkazem ke sdílenému 

kulturnímu prostředí. Kulturální model vnímá „komunikaci jako konstruování sdíleného 

prostoru významů, v němž se příslušníci dané kultury pohybují.“ (Jirák, Köpplová, 2003: 

50). Jde tedy o předpoklad, že lidé sdílí určité společné významy, o jejichž samozřejmosti 

nepochybují ještě před tím, než k vytvoření nějakého sdělení dojde. Tyto významy jsou pak 

v procesu produkce a interpretace sdělní neustále opakovaně potvrzovány (Jirák, Köpplová, 

2003: 50 - 51). Za rozvojem kulturálního přístupu k mediím stojí především Stuart Hall. 

Podle něj dochází k jakési neustálé cirkulaci, která stojí principiálně na tom, že 

v produkčním procesu je sdělení určitým způsobem zkresleno, putuje k přijímajícím, kteří 

ho „čtou, a strukturované zpětné vazby od nich jsou potom znovu začleněny do procesu 

produkce (Hall, 1997).  

Takový systém společných hodnot, představ a významů bývá někdy označován jako 

ideologie. Ideologii se v souvislosti s médii věnuje pozornost proto, že média prokazatelně 

a zřetelně preferují určité hodnoty, postoje a představy. Například podle Althussera (in Jirák, 

Köpplová, 2003: 42) média reprodukují představu o rozdělení moci a tím nenásilně přispívají 

k udržování hegemonie určité třídy či skupiny, která drží moc. Normativní rovina klasifikace 

mediálních produktů se tak může odrážet v mediálních sděleních tím způsobem, že některá 

jsou označována jako více důležitá a jiná méně, anebo tím, jaká sdělení vůbec budou 

zveřejněna. Terry Eagleton (1991) podotýká, že ideologií existuje vždy více a je zajímavé 
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sledovat, jakým způsobem se jedna z nich stane dominantní, tedy sdílenou, uznávanou a 

v podstatě přirozenou.  

I Thompson (2004: 171) ve svém pojetí ideologie poukazuje na to, že za jistých 

okolností symbolická sdělení slouží k tomu, aby reprodukovala vztahy nadvlády a 

dominance. Při tom podle něj samotná symbolická sdělení ideologická nejsou, ale stávají se 

jimi, pokud slouží právě k udržování asymetrických mocenských vztahů. Ideologičnost 

sdělení také závisí na tom, zda a jakým způsobem je přijímající včlení do svého života, tedy 

zda je zahrnou do svých představ o sebepojetí. Je také potřeba si uvědomit, že ideologie 

působí především na nevědomé úrovni, a ne pouze na racionalitu a myšlení, ale také na 

emoce, přání, potřeby, uvědomování si sebe sama (Eagleton, 1991). 

Ideologie samozřejmě odkazuje na moc, v tomto případě potom na moc definovat 

sociální realitu nebo moc označovat události či jevy určitým způsobem. Podle Thompsona 

(2004: 20) mají média moc v tom smyslu, že mohou pomocí prostředků produkce a přenosu 

symbolických sdělení zasahovat do vývoje událostí nebo ovlivňovat jednání lidí. Thompson 

(tamtéž) také rozlišuje čtyři typy moci, a sice ekonomickou, politickou, donucovací a 

symbolickou. Posledně jmenovaný typ moci je právě výsledkem reprodukování, šíření a 

přijímání smysluplných symbolických sdělení. Tento typ moci také odkazuje k symbolické 

činnosti, která je jedním ze základních rysů společenského života. Lidé se pomocí 

symbolických sdělení vyjadřují, komunikují i interpretují přijímaná sdělení. Při tom 

využívají informační a komunikační prostředky, tj. technická zařízení, přenos sdělení, 

dovednosti a schopnosti nezbytné pro produkci, šíření a příjem informací a symbolického 

obsahu, akumulovaná prestiž, která je přiznána určitým institucím (například náboženským 

či vzdělávacím) nebo výrobcům mediálních sdělení.   

 

Z výše zmíněného by bylo možné nabýt dojmu, že média v podstatě 

nekontrolovatelně ovlivňují jak jedince, tak společnost. Nelze ale předpokládat, že přijímání 

mediálních sdělení je pasivní činností. Přijímání mediálního produktu totiž vyžaduje určitý 

stupeň pozornosti a interpretační aktivity. Interpretační dovednosti, které si člověk osvojuje 

jako určitou kompetenci, se postupně automatizují a stává se z nich rutinní činnost v 

každodenní praxi. V zásadě jsou však kvalifikovaným výkonem. Přijímající se zapojuje do 

procesu, ve kterém se snaží dát smysl symbolickému obsahu, který přijímá. Jedná se tedy o 

aktivní proces, do kterého přijímající vnáší určitá očekávání, která mohou mít osobní nebo 

širší sociální a historickou povahu. To, jakým způsobem je mediální sdělení interpretováno, 

se proto může lišit od příjemce k příjemci nejen v odlišných společensko-historických 

kontextech, ale i v rámci jednoho. Interpretované významy také nejsou trvale fixovány, ale 
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neustále se v procesu recepce, interpretace a reinterpretace přetváří (Thompson, 2004: 37 – 

39).   

Tento předpoklad stojí na odmítnutí myšlenky, že média pouze odrážejí vztahy, 

chování, hodnoty a normy, které ve společnosti převládají (hypotéza zrcadlení). Za prvé již 

bylo řečeno, že média si z reality vybírají jen některé aspekty, které prezentují určitými 

způsoby, například tím jak je zpráva strukturována (Renzetti, Curran, 2003: 182). Podle 

Stuarta Halla (1997, 1998) začíná ale celý proces mnohem dříve. Mediální sdělení není 

odrazem reality, ale je určitým způsobem kódováno, respektive určitá událost se 

prostřednictvím kódování mediální zprávou teprve stává. Selekcí a kombinací různých 

prostředků tak média vytváří symbolický produkt, který putuje k přijímajícím, kteří sdělení 

dekódují. Kódování a dekódování nemusí být symetrické, ale stále musí zůstat srozumitelné, 

protože nejde včítat cokoliv do jakéhokoliv sdělení. A právě to, jak přijímající rozumí 

sdělení, jak ho dekódují a vztahují na sociální realitu, se zpětně promítá do tvorby sdělení.  

Ačkoliv tedy může být sdělení dekódováno jinak, než jak bylo kódováno, je v zájmu 

médií, aby sdělení kódovala podle toho, jak chtějí, aby byla dekódována. Jinými slovy, aby 

mělo sdělení efekt (přesvědčení, instrukce, výchovný, emoční nebo zábavný efekt), musí být 

správně pochopeno a vtaženo do sociální praxe. Tomu napomáhá skutečnost, že některé 

významy nebo kódy jsou dominantní a v podstatě se stávají společenským konsenzem, 

zatímco další alternativní významy jsou marginalizovány, bagatelizovány či 

delegitimizovány. Média navíc nejenže (re)produkují takový konsensus, ale současně ho 

také reflektují. Musí být totiž vůči takovému společenskému konsenzu citlivá. Dominantní 

kód tedy neovlivňuje pouze přijímání, ale také produkci sdělení. Žádné významy však nejsou 

trvalé, a v čase se mění. Udržení určitého kódu či významu jako dominantního je v podstatě 

ideologickou prací. V tomto ohledu hrají důležitou roli nejen média, ale i instituce (Hall, 

1997, Hall 1998).  

Přijímající má však několik možností, jak může zpráva dekódovat. Za prvé, se jedná 

o preferované čtení. To znamená, že zpráva bude pochopena v souladu s dominantními kódy 

a ve své podstatě znamená potvrzení, že tyto kódy jsou v souladu se sociální realitou, kterou 

prožíváme. Za druhé, se může jednat o vyjednávané čtení, které vychází z toho, že se kód se 

sociální realitou, kterou žijeme, potkává pouze částečně. V obecné rovině se dá ale říci, že 

přijímající je v pozici preferovaného čtení, ale v určitých chvílích si chápání textu 

přizpůsobuje tak, aby odpovídalo sociální realitě, ve které se pohybuje.  Někdy však 

k přenosu dominantního kódu dochází i přesto, že naší sociální realitě neodpovídá. Třetí 

pozicí je opoziční čtení, tedy jakési vědomé vzepření se dominantním kódům a 

upřednostnění jiných, které jsou třeba marginální (Hall, 1998: 103 - 104).  
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2.3.2 Gender a média 

Jak jsem popsala v předchozí kapitole, média se podílejí na konstruování našeho obrazu o 

světě a ovlivňují naše sebepojetí. Hrají také významnou úlohu při genderové socializaci a 

udržování genderových nerovností, a sice při utváření a reprodukování konkrétních definic 

genderových rolí a vztahů. Předkládají nám totiž například konkrétní představy o tom, jak 

ženy a muži vypadají a jaké jsou mezi nimi vztahy. „Stručně řečeno, média prezentují 

konkrétní, relativně úzce vymezené genderové identity, na které mají ženy a muži aspirovat, 

a značně omezenou škálu vztahů mezi nimi.“(Pavlík, 2005: 53). Z této definice může být 

navíc zřejmé, že média (re)produkují představu genderu jako binární kategorie - tedy dělení 

na muže a ženu, jako přirozenou. Podle mého názoru by se dalo říci, že toto je příklad 

takového společenského konsenzu, o kterém jsem mluvila v předchozí kapitole, tedy že se 

jedná o nějakou sdílenou představu, která byla naturalizována, ale která je ve skutečnosti 

ideologickou prací neustále udržována a reprodukována. Stejně tak se v ní podle mého 

mínění odráží tlak na heteronormativitu.  

 

Vzhledem k médiím lze aspekt genderu strukturovat do tří oblastí- produkce a 

distribuce, příjmu mediálního sdělení a jeho konstrukce. Do první kategorie spadají otázky 

toho, kdo média vlastní, a jaká témata jsou vybírána. V České Republice jsou ve vedení 

většiny vydavatelství především muži, stejně tak jako na postech šéfredaktorů, jejich 

zástupců nebo hlavních editorů. To má samozřejmě vliv na to, jaká mediální sdělení budou 

zveřejněna, v jaké podobě a v jakém pořadí. Druhou oblast tvoří příjem či spotřeba 

mediálních sdělení, čili jak gender strukturuje to, jaká mediální sdělení lidé konzumují. Třetí 

kategorie se týká konstrukce mediálních obrazů, což znamená zobrazování genderu nebo 

hierarchizaci sdělení. Důležitou roli zde také sehrává jazyk, tedy to, jakým způsobem jsou 

určité události nebo jevy označovány (Jirák, Köpplová, 2003, Pavlík, 2005).  

V souvislosti s mediálními obsahy se často gender objevuje ve formě stereotypů, 

které představují zjednodušující popisy toho, co znamená být mužem a co znamená být 

ženou. Ačkoliv tyto stereotypy dopadají na obě pohlaví, podle předpokladů a v souladu 

s nerovným postavením mužů a žen ve společnosti, vychází z mediálních reprezentací hůře 

žena. Pro nastínění genderové problematiky tedy uvedu několik příkladů.  

Například pokud vezmeme v úvahu dělení zpráv na tzv. soft news a hard news. Hard 

news představují soubor témat a událostí z politiky, ekonomiky, světového dění, vědy aj. 

Tato témata bývají vnímána jako důležitá a prestižní, a proto se objevují na předních 

stránkách novin nebo v úvodech televizních zpravodajských relací.  Jsou spojena s veřejnou 

sférou a objevují se v nich hlavně muži, což může vytvářet dojem, že jsou to především oni, 
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kdo řídí svět. Naproti tomu soft news, mají spíše podobu jakýchsi oddechových sdělení a 

jsou tradičně spojovány s femininitou (Bridge, 1995: 18, Renzetti, Curran, 2003: 184).  

Ženy a muži jsou také v médiích rozdílně pojmenováváni nebo označováni. Zatímco 

muž je spíše označován jménem a je spojován většinou se svou odborností či profesí ženy 

naproti tomu bývají v médiích spojovány s rodinným stavem, ačkoliv je to pro dané téma 

úplně irelevantní (Bridge, 1995). Renzetti a Curran (2003: 185) nabízí následující ilustrativní 

příklad: „… v prosinci roku 1992 vydala agentura Associated Press stručné medailonky 

osmi osob jmenovaných do Clintonova kabinetu. Byla tam jediná žena – Madeline Albright, 

později potvrzená do funkce velvyslankyně OSN -, která byla popsána jako „matka tří dětí“, 

kdežto v medailonech jmenovaných mužů nebyla o jejich rodičovském statutu ani zmínka.“  

Rodinný život je v mediálních příspěvcích tématizován i v případě žen, které pracují 

na významných postech, a to především v souvislosti s dopadem jejich časové vytíženosti 

na jejich rodinný život (Bridge, 1995).  

V médiích, především potom ve vizuálních, je také kladen důraz na vzhled. 

V případě ženy jsou tyto nároky daleko vyšší, než v případě mužů. Vzhled bývá médii 

neustále implicitně a často i explicitně hodnocen a porovnáván. V hledáčku takových 

hodnocení zevnějšku se ocitají i ženy, které působí ve veřejných funkcích. Vzhled často až 

jakoby představoval pracovní kvalifikaci či kritérium (Pavlík, 2005: 54).  

V souvislosti s ženami, je také často diskutována jejich objektivizace a sexualizace 

v reklamách. Typické jsou reklamní billboardy propagující například stavební nářadí, které 

předvádí polonahá žena, to vše většinou doplněné o nějaké dvojsmyslné reklamní motto.  

Jak z uvedených příkladů vyplývá, ženy jsou často v médiích zobrazovány 

v souvislosti s domovem a mateřstvím, v souvislosti se sexualitou (jako objekty), 

v souvislosti s krásou (ale také mládím a zdravím), nebo jako méně autoritativní, méně 

mocné, a méně racionální. 

Média ale ne(re)produkují pouze představu femininity. Velmi specificky konstruují 

samozřejmě také maskulinitu, jako nebojácnou, tvrdou, sebekontrolující, racionální, 

stoickou, nezranitelnou, výkonnou, a často i například agresivní. Zejména poslední 

charakteristika je podle Petra Pavlíka (2005: 54) problematická, protože za prvé spojuje 

agresi s muži, ačkoliv většina mužů nejsou násilníci, a též proto, že násilí není pouze jejich 

výlučnou doménou. Druhým důvodem je také to, že v jistém smyslu násilí normalizuje a 

vytváří prostředí, ve kterém jsou určité projevy agrese tolerovány.  

 

Toto jsou jen některé příklady, kterými jsem chtěla nastínit, jakým způsobem je 

gender prezentován v médiích. Každá média mají samozřejmě svá specifika a existují četné 
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výzkumy, které se analýzám konkrétních médií věnují. V této práci však není prostor pro 

jejich detailní.  

2.3.3 Časopisy pro ženy v českém kontextu 

Závěrečnou kapitolu této části bych ráda věnovala krátkému pojednání o časopisech pro 

ženy. Ve své analýze sice budu zkoumat články internetových portálů, ale domnívám se, že 

na ně může být pohlíženo podobně jako právě na tištěné časopisy. Důvodem je to, že některé 

internetové portály jsou provozovány stejnými společnostmi, jaké vydávají i tištěné 

časopisy. Jak se mi z vlastní zkušenosti potvrdilo, články v časopisech a na internetových 

portálech se nijak zásadně neliší v tématech, a často ani obsahem. To znamená, že minimálně 

některé články, které jsou publikované na internetových portálech, lze najít v téměř 

totožných verzích i v tištených vydáních časopisů. Rozdíl mezi těmito médii vidím hlavně 

v tom, že tištěný časopis je sestavený z různých témat, takže čtenářka (budu předpokládat, 

že je čtou v drtivé většině ženy) v něm dostane tak zvaně od všeho trochu, kdežto na 

internetových portálech se spíše vyhledávají články podle tématu. To znamená, že pokud má 

čtenářka zájem, má přístup k relativně velkému počtu článků na dané téma najednou.  

 

Podle Hany Havelkové (1997: 4) se v  českém prostředí setkáváme pouze s komerčními 

časopisy (nazývá je sporákové), avšak chybí časopisy, které by aspirovaly na výchovu 

čtenářek. Nemyslí tím však výchovu ve smyslu řízení se určitými pravidly, ale spíše 

vzdělávání nebo přinášení odbornějších či společensky závažnějších témat.   

Přitom na přelomu 19. a 20. století u nás vycházel například časopis Ženský svět, 

který byl ryze feministický. Tento časopis vycházel především za účelem vzdělání a osvěty, 

protože ne všem ženám se v té době vzdělání dostávalo. Bylo v něm možné najít polemiky i 

různé diskuse na jinak tabuizovaná témata jako nechtěné těhotenství, svobodná volba 

partnera, reforma manželství aj. Přestože se nejednalo o masovou záležitost, svůj okruh 

čtenářek si časopis našel (Kalivodová, 1997: 10 – 11).   

Koncem 20. letech 20. století začal v nedělním vydání tehdy nejčtenějších Národních 

listů vycházet příloha pro ženy v názvem Žena, domácnost, rodina. Zde lze vypozorovat 

poměrně značný posun ve vnímání ženské emancipace oproti například Ženskému světu, 

nebo jakousi snahu definovat novou éru ženské emancipace, která se vymezuje proti 

původnímu ženskému hnutí a nahlíží na něj prizmatem, který ostatně není neznámý ani 

v současné době, tedy líčení feministek jako nevzhledných žen, které nemají rády muže. 

Definují tak jakousi novou podobu toho, co znamená být emancipovanou ženou. Na jedné 

straně lze některé postoje označit jako jednoznačně emancipační, například postoj k práci, 
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kdy časopis ženám radí, aby si držely samostatnost, zůstávaly v zaměstnání i po svatbě, nebo 

aby si uspořily peníze, které jim z výdělků zbydou. Na druhou stranu má být emancipovaná 

žena dané doby také svůdná nebo mít reprezentativní vzhled (Jonášová, 1997: 12 - 13).  

  To je ostatně jeden ze dvou hlavních modelů ženského chování, který je 

zdůrazňován v dnešních komerčních časopisech pro ženy, a který podle Havelkové (1997: 

4) ženu formuje, tedy svůdnost. Tím druhým je zútulňování domácnosti.  

 

Časopisy určené ženám, které vycházejí v současné době v českém prostředí lze 

rozdělit do dvou kategorií, které se tematicky liší, a které v zásadě odrážejí ony modely 

chování, o kterých mluví Hana Havelková (tamtéž). První z nich, kterou označuje jako 

„zútulňování domácnosti“, odkazuje ke konzervativnějším časopisům, které se věnují 

především tématu rodiny, mateřství, domova a domácnosti. Témata jsou více méně stejná 

pro všechny tituly, které do této kategorie lze zařadit, liší se jen jejich interpretace nebo 

otevřenost v přístupu k sexu. Jedná se například o časopisy jako Vlasta, Katka nebo Tina 

(Osvaldová, 1997: 14 - 15).  

Druhou kategorii, kterou Havelková označuje jako zdůrazňování svůdnosti, 

představují nové typy komerčních nebo licenčních magazínů typu Cosmopolitan nebo Elle, 

které se u nás objevily v 90. letech minulého století. Zatímco se podle Hauserové (1997: 20) 

konzervativnější časopisy typu Vlasta, Tina nebo Katka „zmítají mezi polohou „obětujte se 

pro šťastný domov a pevnou rodinu“ a mezi opačným „buďte moderní, sebevědomá žena, 

která ví, co chce“, přičemž se snaží působit dojmem, že oba tyto póly zdárně kombinují“, 

například Cosmopolitan téma rodiny úplně potlačuje a tematizuje především sexuální 

svobodu ženy a její kariéru, tedy jak se zbavit „role podřízené a úslužné chudinky“ (tamtéž: 

22). Dále také vykresluje život na vysoké noze, život na úrovni, svět trendy módy a módních 

přehlídek, drahých restaurací, exotických míst atd. Tyto časopisy také cílí oproti předchozí 

kategorii na relativně mladší čtenářstvo (Osvaldová, 1997; Hauserová 1997).  

Z nástinu o časopisech pro ženy u Renzetti a Currana (2003: 187 – 190) se 

dozvídáme, že ani v americkém prostředí se obsahy podobných magazínů v podstatě vůbec 

neliší. Témata sexu, zkrášlování a svůdnosti jsou hlavními leitmotivy. Linda Steiner (in 

Lont, 1995: 100 – 108) upozorňuje na to, že hlavním úkolem těchto magazínů je prodávat. 

Obsah je tak výrazně ovlivňován či formován tím, jaké produkty nebo služby chtějí inzerenti. 

Četba dámských časopisů může podle ní některým ženám přinášet potěšení (nazývá to 

mentální čokoládou), odpočinek od rutinních starostí, nebo zprostředkovávat „recepty na 

život“. Toto potěšení však není určeno všem ženám, ale pouze těm, které představují kupní 

sílu produktů a služeb, které jsou v těchto médiích inzerovány. Tato inzerce produktů a 
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služeb není zobrazena pouze v přiznaných reklamních sděleních, ale je jimi v zásadě 

strukturována většina jejich obsahu.    

 

Zpět ale do českého prostředí. Osvaldová (1997: 14 – 15) poukazuje na několik 

zajímavých věcí. Například, že dámské magazíny si vytvářejí svůj obecný jazyk, který se 

vyznačuje různými klišé, frázemi nebo zdrobnělinami, který se evidentně u čtenářstva 

uchycuje, neboť ho lze vysledovat i ve zpětných dopisech redakci. Dalším prvkem je, že se 

dámské magazíny věnují neustále těm samým tématům, z tohoto pohledu tématům 

nadčasovým a věčným. Bez bližšího zkoumání tak vlastně čtenářka nepozná, jestli drží 

v ruce rok staré či aktuální vydání. Další zajímavostí je také to, že lidé z výroby těchto 

magazínů (šéfredaktoři/ky, redaktoři/ky, editoři/ky), tvoří poměrně úzkou pracovní skupinu, 

která cirkuluje po jednotlivých redakcích. V zásadě to znamená, že tyto magazíny tvoří 

dlouhodobě jedni a ti samí lidé.  

 

V roce 1997 viděla Hausnerová (1997: 20 – 22) Cosmopolitan jako místo, do kterého 

se nenápadně infiltrují feministické myšlenky. Podle ní v té době přiznat, že je něco 

feministického, znamenalo v podstatě zavržení v samém počátku. Na tom se ostatně nic 

nezměnilo. Otázkou je, do jaké míry byly tyto feministické myšlenky promyšleně zařazenou 

pozicí, a do jaké míry byly nereflektované. Hauserová (tamtéž) si však všímá, že ve stejném 

časopise se současně objevují myšlenky, které stvrzují ženinu roli, proti které se jinak 

časopis svou koncepcí vymezuje.  

Pokud si zde mohu na závěr dovolit krátkou úvahu, je podle mého názoru zajímavé 

poukázat na to, že zatímco se za dvacet let v časopisu jako je Cosmopolitan v podstatě 

nezměnil obsah, společenský kontext se změnil poměrně radikálně. V 90. letech možná 

Cosmopolitan představoval čtenářkám, které dospěly v socialistickém Česku, svět nových 

možností, toho, co lze zažít, vidět, mít nebo čeho lze dosáhnout.  Představoval tak možná 

způsob, jak se přiblížit těm „moderním ženám ze západu“, nebo alespoň představě o nich. 

V tomto ohledu by se tak dalo říci, že se jednalo o emancipační čtení, i když nepochybně 

produkovalo určitý obraz o ženě, nebo že kategorii žena naplňoval určitými stereotypními 

obsahy.  

V kontextu dnešní doby, ale takové čtení nasedá podle mého názoru spíše na soudobý 

trend ve společnosti, který klade obrovské nároky na individualitu a výkon, prosazování 

vlastních potřeb a vlastního ega. Nechci tím říct, že by ženy měly tak zvaně zařadit zpátečku, 

vyklidit veřejné pozice a vrátit se k „plotnám“. Spíše narážím na to, že tento trend 

individualismu a jeho přiživování může negativně ovlivňovat vzájemné vztahy nejen mezi 
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muži a ženami, ale i mezi ženami navzájem, a navíc produkovat další jiné typy strukturálních 

nerovností, které se nemusí nutně vztahovat pouze genderu.   
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3 Empirická část 

3.1 Metodologie 

V následujících podkapitolách se budu věnovat metodologickým hlediskům mého výzkumu. 

Nejprve tedy představím metodologická východiska, která vycházejí z feministické 

metodologie, a v souvislosti s nároky politiky lokace se pokusím vymezit vlastní 

výzkumnou lokaci. Poté představím zvolenou výzkumnou strategii a výzkumnou metodu, 

charakterizuji výzkumný vzorek a nastíním techniku analýzy a interpretace zkoumaných dat. 

3.1.1 Feministická metodologie 

Stejně tak jako se v mnohých ohledech různí feministické teorie, existují i různé pohledy 

na to, co je feministický výzkum, respektive co dělá feministický výzkum feministickým. 

Podle některých autorek/rů, je jednotícím pojmem moc a úsílí o změnu, podle jiných je to 

snaha přinést každodenní žitou zkušenost do vědy, jiní zase vyzdvihují etický rozměr 

(Ramazanoglu, 2004; Letherby, 2003; Reinharz, 1992).  

Podle Semy Ramazanoglu (2004: 3 - 4) feministická metodologie nepředepisuje 

žádné konkrétní postupy, spíše řeší v průběhu času různé problémy, které ji formují. Podle 

ní se feministická metodologie setkává se třemi hlavními výzvami. Za prvé, jak být přijata 

do mainstreamové vědy. Za druhé, především v minulosti musela se vyrovnávat s kritikou 

kvůli konstruování žen jako homogenní skupiny bez ohledu na intersekcionální hledisko. A 

za třetí, je to dekonstrukce jevů ve společnosti, včetně metodologií i vědy samotné.  

Dalším jednotícím prvkem, který lze spatřovat jako pojítko mezi jednotlivými 

přístupy je to, že feministické teorie se kriticky staví k tradičnímu pojetí vědy, které je 

založeno na pozitivistickém paradigmatu. Toto paradigma předpokládá, že svět je 

poznatelný, a že pokud bude výzkum řádně veden a budou dodrženy určité postupy, věda 

produkuje pravdivé a objektivní poznatky, které jsou univerzálně platné. Feministické teorie 

se kriticky vymezují vůči tomuto tradičnímu chápání konceptu objektivity, který vytrhává 

zkoumaný objekt z jeho společenského a historického kontextu, a objektivitu zajišťuje 

vyloučením vzájemného vlivu mezi subjektem a objektem zkoumání (Guba, Lincoln, 1994: 

109 – 110).  

Podle Harding (1991: 139 – 163) ale není možné vyloučit vliv, který má zkoumající 

na předmět zkoumání, stejně tak jako není možné předpokládat, že předmět zkoumání nemá 

žádný vliv na zkoumající/ho. Proto se ve  feministických výzkumech můžeme setkat 

s přehodnocením vztahu subjektu a objektu výzkumu, které odráží nerovnou mocenskou 
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pozici, a nahrazením tohoto vztahu novou koncepcí dvou rovných a spolupracujících 

subjektů, kteří sdílejí vlastní perspektivy a vědění. To má nepochybně i etický rozměr, 

protože získávání vědění nemá exploatační charakter, kdy informace proudí pouze jedním 

směrem (od objektu k subjektu), čímž získává pouze výzkumní/ce, ale funguje na bázi 

vzájemného obohacení (Harding, 1991; Reinharz, 1992). 

Přiznání vzájemného vlivu a subjektivního charakteru vědění však nutně nemusí 

znamenat rezignaci na objektivitu. Někdy je objektivita nahrazována pečlivým popisem 

jednotlivých kroků a zvolených strategií (Letherby, 2003: 71).  

Harding (1991: 139 – 163) dokonce přichází s revidovaným konceptem objektivity. 

Podle ní není možné pohlížet na předmět zkoumání jako na něco, co je připraveno ke 

zkoumání samo o sobě, bez zohlednění faktu, že i předmět zkoumání má svůj historický, 

kulturní a sociální kontext, ze kterého jej nelze vyjmout. Stejně tak podle ní není možné 

zajistit objektivitu výzkumu pouhou deklarací toho, že jsme objektivními výzkumníky/cemi. 

Namísto toho je třeba si uvědomit, že věda je vytvářena ve specifickém politickém kontextu 

a mnohdy je poplatná politickým zájmům. Harding (1991: 139 - 163) proto přichází 

s konceptem silné objektivity, která je založena na reflexi našeho kulturního, politického a 

společenského kontextu, stejně tak jako našich vlastních hodnot, přesvědčení, které se do 

výzkumu nutně promítají. Je také podle ní nezbytné, položit si otázku, pro koho je vědění 

vytvářeno a co se vůbec dá označit za vědění (vědu).  

Reflexe vlastních hodnot, přesvědčení a možností není důležitá jen kvůli silné 

objektivitě, ale také kvůli zodpovědnosti, kterou má výzkumník/nice vůči zkoumaným, 

protože se do určité míry může podílet na formování jejich perspektiv (Harding, 1991: 139 

- 163). 

 

S reflexí vlastní pozice souvisí i koncept politiky lokace. Lokaci si lze představit jako 

umístění v prostoru a čase, které má specifické dopady, které je potřeba analyzovat. Podle 

Chandry Mohanty (In Lorenz-Meyer, 2005: 79) lokace umožňují a zároveň nutí ke 

specifickým módům čtení a vědění dominantního. Mnoho lidí žije ve společném politickém 

kontextu, jeho důsledky však nedopadají na všechny stejnou měrou. 

Lokace je také definována parametry sociálních nerovností, jako je gender, rasa, 

třída, náboženství, sexualita, geopolitická lokace, ale i materiální podmínky, privilegia a jiné 

– zkrátka to, z čeho pocházíme a často to, co pro nás představuje samozřejmost (Lorenz-

Meyer, 2005 : 78 - 79). Reflexe vlastní lokace (někdy se hovoří i o lokacích) je tedy velmi 

důležitá, ale podle Donny Haraway (1988) nikdy nemůže být úplná, protože sami si 

nemůžeme být vlastními zrcadly. Především uvědomování si vlastních privilegií je velmi 

obtížné. Sociální interakce a heterogenní prostředí může reflexivitu podpořit, ale Haraway 
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(1988) upozorňuje na to, že ani sama lokace nemůže být přesně definována, neboť se 

neustále mění s tím, jak se mění naše perspektivy a naše vědění. Naše perspektiva je tak vždy 

pouze částečná.  

3.1.2 Vlastní lokace  

S ohledem na výše zmíněné, bych tedy i já měla dostát nárokům politiky lokace a 

pojmenovat to, s čím do svého výzkumu vstupuji a co na něj bude mít nepochybně vliv, 

jinými slovy pokusit se vymezit vlastní lokaci. 

 Za prvé, jsem bílou a heterosexuální ženou ze střední třídy. V rámci euro-

amerického společenského kontextu, to, že jsem identifikována a sama se identifikuji jako 

žena, mě v rámci patriarchální společnosti staví do podřízeného postavení vůči bílým 

heterosexuální mužům ze střední třídy. Zbylé tři charakteristiky však v sobě zahrnují určitou 

bezpříznakovost, tedy neproblematičnost nebo privilegium, a to nejen v rámci společnosti 

jako takové, ale i v oblasti sexuality. To znamená, že nejsem příslušnicí žádné menšiny, jíž 

by byly kladeny výrazné překážky v seberealizaci. Zdá se tedy, že bych mohla být 

ukázkovou představitelkou zdravé a chtěné sexuality, k jaké se ostatně odkazuje 

jak sexuologie, tak i zkoumaná média, jak později ukáži.  

Za druhé, mám vysokoškolské vzdělání. To znamená, že se předpokládá, že mám 

přístup k informacím, ovládám určité znalosti a určité vědění. V duchu feministických teorií 

je však třeba se zamyslet nad tím, jakou povahu toto vědění má. Zda se jedná o univerzální 

pravdy, nebo historické pravdy, nebo zda má moje vědění povahu selského rozumu 

s odkazem na to, že „něco se ví“, což potom slouží jako základ, na kterém se staví další 

vědění, bez toho aniž by onen základ byl kriticky zhodnocen. Tato reflexe je podle mého 

názoru zvlášť důležitá z toho důvodu, že tato diplomová práce je prací akademickou. To 

znamená, že pokud bude úspěšně obhájena, stává se de facto součástí vědeckého diskurzu a 

má teoreticky potenciál ovlivnit vnímání a potažmo zkušenost žen v oblasti orgasmu žen.  

Za třetí, svou roli hraje také moje vlastní životní zkušenost v oblasti sexuality. Ta 

byla ostatně motivací, proč jsem se rozhodla věnovat se tomuto tématu v rámci diplomové 

práce. Jak jsem ukázala v předchozích kapitolách, je otázkou, do jaké míry je ono prožívání 

sexuality skutečně subjektivní a do jaké míry je přijaté zvenku a internalizované. To však 

nemění nic na tom, že sexualitu prožívám právě takovým způsobem, jakým ji prožívám. 

Znamená to tedy, že má vlastní sexualita je bez ohledu na to, jak moc je společensky 

konstruovaná, mou vlastní žitou realitou, což jsem nevyhnutelně porovnávala se 

zkoumanými mediálními obsahy. Ostatně tento moment se ukázal být v rámci analýzy 

největší výzvou. Proto jsem především v tomto bodě věnovala zvýšenou pozornost vlastní 
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reflexi, abych se na základě vlastní zkušenosti, která byla při analýze článků buď 

konfrontována (nejčastěji) nebo potvrzována, nedopouštěla generalizování.  

3.1.3 Výzkumná otázka 

V Teoretické části jsem hovořila o tom, že média se stala neodmyslitelnou součástí života 

člověka v moderní společnosti, jakožto zdroj informací, poznání ale také zábavy. 

Významnou měrou se tak podílejí na vytváření našeho obrazu o světě. Jinými slovy nás 

velmi ovlivňují v tom, jak vnímáme, chápeme a konstruujeme realitu, a současně také naše 

místo v ní a vlastní identitu.  

Proto bylo cílem této práce zjistit, jakými způsoby současná česká internetová média 

pojednávají o jednom z nejexponovanějších témat časopisů pro ženy, a sice orgasmu žen. 

Proto jsem výzkumnou otázku vymezila následovně: 

 

Jakými způsoby vybrané internetové portály, určené převážně ženám, ve svých 

článcích diskurzivně konstruují orgasmus žen, jeho podoby, „úspěšné“ prožívání i 

případnou absenci.  

 

V rámci časového ukotvení jsem měla v úmyslu zaměřit se na období mezi léty 2010 až 

2015. Jak ale uvádím v kapitole Výzkumný vzorek, tento předpoklad nebylo možné zcela 

naplnit. 

3.1.4 Výzkumná strategie a metoda výzkumu 

Protože cílem této práce je porozumět tomu, jakým způsobem vybraná mediální sdělení 

konstruují téma ženského orgasmu, a analyzuji již existující dokumenty, zvolila jsem 

kvalitativní výzkum za svou výzkumnou strategii, a kvalitativní obsahovou analýzu jako 

svou výzkumnou metodu. Také podle Reinharz (1992: 150) je metoda kvalitativní obsahové 

analýzy vhodná právě pro studium mediálních článků, protože často obsahují stereotypní 

uvažování a potvrzují patriarchální uspořádání společnosti.  

Obsahová analýza je známá především ve své kvantitativní podobě a kvalitativnímu 

provedení se mnoho příruček nevěnuje. Jednotlivé kroky kvalitativní analýzy navíc nejsou 

jasně definované, samotná metodologie se utváří také v průběhu výzkumu (Disman, 2002: 

298 – 299). 
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Tento typ analýzy je postaven na induktivní logice, kdy výzkumník/nice pátrá po 

pravidelnostech a významech, které se vyskytují v sesbíraných datech. Výstupem pak 

mohou být nově formulované hypotézy nebo nová teorie (Disman, 2002: 287). 

Kvalitativní obsahová analýza může sloužit k rozpoznávání aktuálních 

společenských hodnot. Vzhledem ke své povaze mi umožnila získat komplexnější vhled do 

různých dimenzí výzkumného problému, než jaké by mi umožnila získat statistická analýza. 

A to nejen s ohledem na kontext, na který je v této výzkumné metodě kladen důraz, ale také 

díky možnosti zachytit různé konotace obsahů (Disman, 2002: 286, Kracauer, 1952: 641).  

Již jsem se zmiňovala o tom, že kvalitativní metody jsou v tradiční vědě chápány 

jako hierarchicky podřízené kvantitativním metodám, které jsou v důsledku historického 

vývoje tradičně chápány jako mužské - vědecké, nebo také jako tzv. tvrdá data. Kvalitativní 

metody jsou potom jakožto druhá část dichotomické dvojice chápány jako ženské -

nevědecké, nebo též jako tzv. měkká data.  

Kvantitativní metody, bývají v rámci feministických výzkumů kritizovány za to, že 

jsou androcentrické a sexistické, což se odráží na volbě témat a teoretických konceptů, 

procesu sběru dat, jejich analýzy a interpretace, ale i jejich výsledné prezentaci. 

Z feministického pohledu je problematický především nerovný mocenský vztah mezi 

zkoumajícími a zkoumanými a generalizace výstupů výzkumů, bez ohledu na diference 

uvnitř populace, což vede ke zneviditelňování nejen kategorie genderu, ale například také 

rasy, etnika či sexuální orientace (Reinharz, 1992, Letherby 2003). 

V reakci na tuto kritiku feministické výzkumy upřednostňují kvalitativní výzkumnou 

strategii, která umožňuje lépe aplikovat reciproční vztah mezi zkoumajícím a zkoumaným, 

tedy konstruovat je oba jako subjekty výzkumu, a umožňují vyjádřit se zkoumaným pomocí 

vlastních prostředků a podílet se tak na produkci vědění (Reinharz, 1992, Letherby 2003).  

Někteří autoři/ky však považují rozdělování kvalitativních a kvantitativních 

výzkumných strategií za problematické. Raymond Morrow (1994: 202 – 208) toto dělení 

považuje za falešnou dichotomii, protože se podle něho tyto strategie vzájemně prolínají. I 

v kvalitativních metodách se totiž pracuje s čísly a kvantitativní metody naopak nejsou 

oproštěny od interpretace konstruovaných významů (například při designu výzkumu, sběru 

dat a jejich analýze). Volba metody navíc podle něho není neutrální, protože mezi metodami 

je asymetrický vztah. Výběr metody je tudíž politickou otázkou a je navíc kontraproduktivní, 

protože zakrývá generování vědění. Podle Hendla (2005: 45) je zase vhodné výzkumné 

strategie kombinovat, protože každá z nich přispívá do výzkumu něčím jiným. 

 

Vzhledem k tomu, že cílem této práce nebylo zjišťovat četnost jednotlivých 

proměnných, ale analyzovat, jakými způsoby je na vybraných internetových portálech 
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konstruován ženský orgasmus, rozhodla jsem se využít metody kvalitativní obsahové 

analýzy, která nerozbíjí kategorie analýzy na jednotky v závislosti na tom, jak často se 

v textu vyskytují, ale vyvozuje je z celého zkoumaného obsahu (Kracauer, 1952: 635).  

Přesto jsem se na několika místech rozhodla využít prvků kvantitativní obsahové 

analýzy, ne však ve smyslu potvrzování předem stanovených hypotéz, ale počítání četnosti 

určitých témat nebo konceptů, které se ve zkoumaných článcích objevují, abych podtrhla 

jejich význam. Vždy však s ohledem na kontext, v jakém se v textu vyskytují a ne pouze 

vzhledem k jejich četnosti.  

Sama četnost však může hrát při využití kvalitativní obsahové analýzy ještě další 

roli, a sice že opakování určitých konceptů či obsahů může ovlivnit to, zda z nich vyvodíme 

samostatnou kategorii (Kracauer, 1952). Vzhledem k výše zmíněnému bych se tedy 

nepouštěla do prohlubování dichotomie mezi kvalitativní a kvantitativní analýzou více, než 

je nutné pro její praktické provedení.  

3.1.5 Výzkumný vzorek 

Pro analýzu jsem vybrala internetové články z portálů Jen pro ženy.cz, Jen pro holky.cz a 

Jen pro krásu.cz, které jsou provozovány společností Bauer Media v.o.s. Ta je součástí 

koncernu Bauer Media Group, který se sestává z 300 firem působících v 16 zemích (kromě 

některých evropských zemí se jedná také o USA, Čínu, Mexiko, Austrálii a Nový Zéland). 

V České Republice působí na trhu od roku 1991. Funkci generální ředitelky společnosti 

vykonává v současné chvíli Alena Černá, od 1. 7. 2016 ji střídá Karin Vedrová.  

Podle informací, které jsou dostupné na internetových stránkách Bauer Media v.o.s., 

je tato společnost největším časopiseckým a online vydavatelstvím u nás. Bauer Media 

vydávají 30 časopiseckých titulů, z nichž významnou část tvoří periodika určená ženám 

(Cosmopolitan, Žena a život, DolceVita, Harper’s Bazaar, Tina, Claudia a Chvilka pro tebe). 

Společnost na svých webových stránkách uvádí, že v roce 2014 prodala v České Republice 

46 miliónů výtisků časopisů, které si přečetlo 2,6 miliónu čtenářů/řek. Co se týká výše 

zmíněných titulů pro ženy, společnost udává, že jejich celková čtenost v České Republice 

dlouhodobě přesahuje 1,25 miliónů čtenářek na vydání. Kromě tištených médií provozuje i 

několik internetových portálů. Mimo výše zmíněné portály skupiny „Jen pro…“ se jedná o 

portály DolceVita.cz, Spy.cz a Televize.cz (Bauer Media, 2013).  

 

Portál Jen pro ženy.cz (JPŽ) je společností Bauer Media v.o.s. charakterizován jako 

místo, kde prostřednictvím rad a tipů či vášnivých diskusí, získá šťastná a úspěšná žena 

všechny informace, které potřebuje, aniž by musela ztrácet čas vyhledáváním. Cílem portálu 
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je zmapovat a zásadně ovlivnit ženský svět. Oblíbenost portálu má doložit i počet tzv. liků 

na sociální síti Facebook, které čítají 76 tisíc. Tento údaj se zobrazuje přímo na stránkách 

samotného portálu.  

Součástí JPŽ je portál Jen pro krásu.cz (JPK), který se zaměřuje na kosmetiku, 

vzhled, krásu, zdraví a tělo. I přes konkrétní tematické vymezení, kterému se portál věnuje, 

na něm lze nalézt poměrně velké množství článků, které se pojednávají o sexu a orgasmu 

žen.  

Dalším portálem skupiny je Jen pro holky.cz (JPH), který je podle definice 

vydavatelství určen teenagerkám, které jsou otevřené všemu novému, chtějí být v centru 

dění, mít svůj styl a cítit se dobře. Portál chce prezentovat každodenní novinky, zákulisní 

drby a vtipná videa.  

 

Čtveřici Jen pro… uzavírá portál Jen pro muže.cz, jehož cílem je nabídnout to, co 

údajně zajímá každého muže, tedy krásné ženy, vysněná auta, vtipy, videa a shrnutí 

zásadních informací o aktuálním dění. Ambicí portálu je stát se nejčtenějším lifestylovým 

pánským deníkem na českém internetu. Tento portál však nebylo oproti původnímu plánu 

možné zahrnout do výzkumného vzorku, protože téma orgasmu je na něm prezentováno 

hlavně prostřednictvím videí, které mají povahu kuriozit (např. zvuk želvího orgasmu, 

orgasmus na pouťové atrakci apod.) a jejich účelem je především pobavit uživatele portálu. 

Počet videí je navíc zanedbatelný. 

Důvodem pro zvolení výše zmíněných portálů bylo především to, že se tato média 

dají označit jako mainstreamová, jsou dobře dostupná, vzájemně průchozí a jsou k dispozici 

zdarma. Navíc pod velkou částí článků o ženském orgasmu jsou podepsané časopisecké 

redakce vydavatelství Bauer Media. Především se jedná o Cosmopolitan a Harper‘s Bazaar. 

Dá se tedy předpokládat, že alespoň některé články, které jsou publikované na vybraných 

portálech, vyšly také v tištěných verzích, což zvyšuje počet potenciálních čtenářů/řek.  

Na jednu stranu je tedy vytvářen dojem široké a pestré nabídky na trhu, ze které si 

může čtenář/ka zvolit podle své chuti. Při bližším zkoumání však vychází najevo, že daná 

nabídka je v podstatě omezená, a že přes četnost časopiseckých titulů i internetových portálů 

jsou informace, které se ke čtenářům/kám dostávají, pravděpodobně vytvářeny poměrně 

úzkým okruhem lidí. Šíři této skupiny však není možné identifikovat kvůli připisování 

autorství redakcím. Pro přehled uvádím rozložení výzkumného vzorku z hlediska autorství 

v Grafu 1.  
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Články pro analýzu jsem na vybraných portálech hledala vždy pomocí vyhledávače, 

přičemž klíčové slovo pro vyhledávání bylo „orgasmus“. V práci se sice budu zabývat 

ženským orgasmem, nicméně klíčové slovo nebylo třeba dále specifikovat tímto způsobem, 

protože naprostá většina nalezených článků se týkala ženského orgasmu. To může být dáno 

jednak tím, že se jedná o internetové portály cílené na ženy, ale také tím, že mužský 

orgasmus není oproti ženskému problematizovaný. Mužského orgasmu ve smyslu jeho 

problematizování se dotýkalo jen minimum nalezených článků. Další články, které se týkaly 

tohoto tématu, představovaly spíše návody pro ženy, jak zařídit nezapomenutelný orgasmus 

svému partnerovi.  

Při shromažďování článků jsem se nezaměřovala na to, zda je klíčové slovo uvedené 

v titulu, ale články jsem shromažďovala na základě obsahu. Domnívám se, že jsem díky 

tomuto postupu nasbírala tematicky širší škálu článků, která pomůže lépe objasnit, jak a 

v jakých kontextech se mluví o ženském orgasmu, než kdybych se zaměřila pouze na články 

s klíčovým slovem v titulu. A to mimo jiné i z toho důvodu, že se v článcích vyskytuje 

poměrně pestrá škála označení, která autoři/rky používají pro pojmenování orgasmu. Články 

byly shromážděny k 28. 8. 2015 a celkový počet článků, které jsem použila pro analýzu je 

73. 

 

Na portálu JPK jsem nalezla celkem 34 článků, což představovalo celkový počet 

článků věnujících se ženskému orgasmu, které bylo možné na portálu dohledat. Po prvním 

čtení jsem počet článků redukovala na 15. Důvodem bylo, že část daného článku, která se 

věnovala ženskému orgasmu, byla zanedbatelná (například zmínka v krátkém odstavci), 

nebo že článek byl reklamní inzercí, nebo proto, že slovo orgasmus se objevovalo pouze 

v nadpisu, ale v samotném článku bylo tematizováno minimálně.  Články jsou datované od 
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GRAF 1: AUTORSTVÍ
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prosince 2011 do srpna 2014. Jako autor článků, je vždy označena některá z redakcí 

vydavatelství Bauer Media.   

 

JPH publikovalo celkem 21 článků, což byl celkový počet dostupných článků na 

dané téma na těchto stránkách. Ze stejných důvodů, které jsem uvedla v předchozím případě, 

jsem počet článků pro analýzu redukovala na 12. Články nejsou datované, autorem je opět 

některá z redakcí vydavatelství a v některých případech není autor uveden vůbec.  

 

Z portálu JPŽ jsem shromáždila celkem 57 článků. Články byly sesbírány z prvních 

15 stránek z celkového počtu 38 nalezených stran s tématikou orgasmu, které se zobrazí při 

zadání klíčového slova do vyhledávače. Stejně jako v předchozích dvou případech jsem 

počet článků určených pro analýzu redukovala na 45. Články nejsou datované a autorem je 

opět některá z redakcí vydavatelství.  

 

Přestože jsem si na začátku výzkumu stanovila, že budu zkoumat internetové články, 

publikované mezi lety 2010 až 2015, nebylo možné tento předpoklad zcela naplnit. Zatímco 

portál  JPK své články datuje, u článků na portálech JPH a JPŽ datum vydání nelze dohledat. 

Články, které jsou datované, se pohybují v časovém rozmezí let prosinec 2011 a srpen 2014. 

Domnívám se ale, že pro účely této práce není samotné datum publikování článků natolik 

zásadní, neboť téma ženského orgasmu patří k jedněm ze stálých témat časopisů pro ženy, 

která se neustále vrací, takže zkrátka není patrné, zda je čtený článek aktuální nebo rok či 

dva starý. Navíc změny v pohledech na oblast sexuality nepodléhají zásadním změnám 

v krátkodobém časovém horizontu při relativně stálém společenském prostředí. Přehledné 

rozložení výzkumného vzorku podle data vydání, zobrazuje Graf 2.  
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3.1.6 Analýza a interpretace dat 

Kvalitativní analýza nevychází z předdefinovaných kategorií, jako je tomu u kvantitativní 

obsahové analýzy, ale přímo ze zkoumaného textu, ve kterém se kategorie teprve vynořují. 

Kódy, které se objevují během čtení se tak mohou měnit nebo rozvíjet. Tento přístup se také 

označuje jako postup „zdola nahoru“ (bottom-up approach) (Miessler, 2008). 

V rámci analýzy jsem nejprve využila metodu otevřeného kódování, prostřednictvím 

něhož výzkumník/ce nachází v analyzovaných textech témata a přiřazuje jim označení – 

kódy (Hendl, 2005: 247). Při prvním čtení jsem tedy texty opatřila vlastními poznámkami, 

které mě v souvislosti s prezentovanými obsahy napadaly, především však toto čtení sloužilo 

k získání přehledu o tématech, která se v nich nacházejí. V rámci dalšího čtení jsem 

segmentovala čtené texty podle jednotlivých témat, o nichž jsem si udělala představu během 

prvního čtení, a opatřila je kódy. Protože se během analýzy vynořovalo množství dalších 

témat a tedy i nových kódů, bylo nutné neustále se vracet k již okódovaným článkům, abych 

zjistila, zda se v nich nově objevená témata a nevyskytují.  

V další fázi jsem zvolila metodu axiálního kódování, které vede výzkumníka/ci 

k úvahám nad příčinami a důsledky, podmínkami a procesy, a tvoří tak tzv. osy, které 

propojují jednotlivé kategorie (Hendl, 2005: 248). V rámci této fáze jsem spojila některé 

samostatné kódy do kategorií (například „vaginální orgasmus“ a „klitoridální orgasmus“ do 

kategorie „pohlavní orgány jako centrum sexuality, nebo „absence orgasmu“ a „předstírání 

orgasmu“ do kategorie “konstruování orgasmu jako nezbytnosti“). Tato část analýzy byla 

ulehčena v tom směru, že propojení jednotlivých kategorií bylo poměrně snadno určitelné, 

protože část kódů bylo možné propojovat různými směry. Seznam výsledných kategorií, se 

kterými jsem při analýze pracovala, uvádím v seznamu na konci této kapitoly.   

Analýza však byla na druhou stranu ztížena kvůli poměrně velké protichůdnosti 

informací, které se objevovaly v rámci jednotlivých kódů a následně pak ve sloučených 

kategoriích. Proto jsem musela neustále brát v potaz kontext, v rámci něhož se jednotlivé 

kódy objevují, a do textů se opakovaně vracet. Toto opakované čtení mi však umožnilo 

přehodnocovat vynořující se interpretace, což bylo viditelné především ve srovnání 

s poznámkami, které jsem si do textů zaznamenala v průběhu prvního čtení.  

 

Seznam analytických kategorií: 

Kategorie žena a muž z hlediska sexuality 

Biologické determinace sexuality a orgasmu 

Pohlavní orgány jako centrum sexuality 

Diskurzivní konstrukce sexu a předehry 
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„Správné“ polohy jako nástroj sexuální kompetence žen 

Role masturbace při dosahování orgasmu 

Podoby ženského orgasmu 

Orgasmus jako zdravý životní styl 

Konstruování orgasmu jako nezbytnosti 

Autorská reflexe konstruování sexuality a orgasmu 
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3.2 Analýza zkoumaných článků  

V této části představím vlastní analýzu článků z vybraných internetových médií. Nejprve se 

budu věnovat obecné charakteristice článků, která by měla výzkumný vzorek přiblížit jako 

celek. Poté budu tématizovat jednotlivé kategorie, které v průběhu analýzy vznikly.  

3.2.1 Obecná charakteristika zkoumaných článků 

V této kapitole bych ráda poukázala na základní charakteristiky zkoumaných článků, které 

se objevují napříč celým výzkumným vzorkem. To umožní udělat si bližší představu o 

zkoumaných článcích jako celku.  

První charakteristikou je, že tyto články předkládají obrovské množství 

protichůdných informací, a to nejen v porovnání mezi jednotlivými redakcemi, ale i mezi 

články, které pochází z jedné redakce. Stejně tak se s protichůdnými informacemi můžeme 

běžně setkat v rámci jednoho článku. Jinými slovy to znamená, že to, co je v jednom článku 

předkládáno jako zaručená pravda nebo holý fakt, je v jiném článku, který vydává stejná 

redakce, rozporováno jako nepravdivé. 

 Například pokud se v jednom článku dočteme, že pro dosažení orgasmu je nutné 

během soulože střídat polohy, v jiném je nám předkládán přesný opak, a sice že orgasmu lze 

snáze docílit, pokud se poloha nemění. Někde se můžeme dočíst, že stahování poševních 

svalů je způsob, jakým může žena zintenzivnit svůj orgasmus, zatímco v dalším je popsáno 

jako způsob, jakým přicházející orgasmus utlumit a oddálit. Jiné články nabádají k tomu, 

aby čtenářka své vyvrcholení vědomě oddalovala, protože tím zintenzivňuje výsledný 

orgasmus, jinde je přeťaté vzrušení těsně před vyvrcholením vylíčeno jako frustrující 

moment, protože se na přerušené vzrušení těžko navazuje. Zatímco jeden článek radí, aby si 

čtenářky před sexem zacvičily speciální cviky, které prokrví poševní svalstvo, čímž snadněji 

dosáhnou orgasmu, jiné v prokrveném a zduřelém poševním svalstvu, které způsobí alkohol, 

spatřují problém, protože brání hlubokému průniku penisu do vagíny.  Někde se také 

čtenářka dozví, že sexuální abstinence zvyšuje orgastický prožitek, zatímco jinde se dočte, 

že intenzita orgasmu závisí na trénování vlastní vzrušivosti, čili že by měla provozovat sex 

často (i za cenu, že ne něj nemá chuť), aby byl její orgastický prožitek intenzivní.  Obrovský 

rozpor také vidím v tom, že články zdůrazňují, že se žena musí umět dokonale uvolnit, aby 

byla schopna dosáhnout orgasmu. Na druhou stranu ale také zdůrazňují, že aby mohla 

dosáhnout orgasmu, musí se soustředit na své potěšení či na své tělo.  

Pokud tak vezmu v úvahu, že internetové portály dovolují číst svým čtenářkám větší 

množství článků na dané téma naráz (na rozdíl od tištěných časopisů, kde se zpravidla 
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objevuje pouze jeden článek věnovaný danému tématu), může lehce dojít k informačnímu 

přehlcení, či dezorientaci, kdy přijímající mediálních sdělení nedokáží rozlišit relevanci či 

pravdivost těchto sdělení (Pavlík, 2005: 53). Pro čtenářky to sice může znamenat, že pokud 

jejich vlastní zkušenost nekoresponduje s tím, co je předkládáno v jednom článku, mohou 

se shodovat s tím, co najdou v jiném. Vzhledem k povaze článků a způsobu, jakým jsou 

informace o sexualitě předávány (jako fakta a pravdy), je ale pravděpodobné, že mohou vést 

právě k takové dezorientaci.  

 

Druhou charakteristikou je, že zkoumané články se bez výjimky odkazují 

k heterosexuálním vztahům, a to ať už sexuálním nebo i partnerským. Samotná 

heterosexualita přitom nikde není přímo zmiňována, tématizována nebo reflektována, ale 

vystupuje zde v roli přirozeného předpokladu pro sexuální a partnerské vztahy. Účastníky 

těchto vztahů jsou žena a muž, kteří se zároveň stávají jedinými dvěma přípustnými 

kategoriemi, které společnost rozeznává. Čili odráží se zde heteronormativní uspořádání 

společnosti, které je těmito mediálními sděleními potvrzováno a naturalizováno. Jiná než 

heterosexuální sexualita není ani brána v potaz, tedy jako by neexistovala.  

Protiargumentem by mohlo být, že se jedná o mainstreamová média, která míří na 

většinovou společnost, která je heterosexuální. Tímto způsobem je však vylučována určitá 

část populace, která je implicitně konstruována jako odchylka od normality, přestože je 

běžnou nebo stejně přirozenou součástí společnosti. A o to více s ohledem na to, že ve 

zkoumaných článcích je k sexualitě přistupováno jako k biologické a pudové potřebě. To 

vytváří dojem, jako by neheterosexuální ženy řešily v životě zcela odlišné problémy, než 

ženy heterosexuální, tedy jako by například nemohly řešit potíže s dosahováním orgasmu 

při párovém sexu, nebo pokud příklad vztáhnu na mužskou část populace, jako kdyby 

homosexuální muži nemohli mít problémy s erekcí, či předčasnou ejakulací.  

Na druhou stranu tím, že tato mediální sdělení evidentně necílí na neheterosexuální 

ženy, mohou se vyhnout konstruování obrazu sexuality v takové podobě, jakou tato mediální 

sdělení nabízejí. To může znamenat větší svobodu při utváření vlastní sexuality nebo 

naplňování obsahů toho, co sexualita je, jak vypadá a jak se prožívá, co je konstruováno jako 

přirozené nebo co je předkládáno jako problematické. Tedy například, že nedosahování 

orgasmu při párových sexuálních aktivitách nemusí být vůbec konstruováno jako problém.   

Protože heterosexualita není v žádném z článků explicitně rozebírána nebo 

reflektována, není tento argument vlastně možné doložit konkrétním příkladem. V téměř 

každém článku se sice vyskytuje nějaký odkaz na partnerství či sexuální aktivity mezi 

mužem a ženou, tyto odkazy ale podle mého názoru samy o sobě nezachycují strukturální 

pojetí heterosexuality jako zaštiťujícího principu sexuality, ale naopak na nich staví. Tím, že 
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zkoumané články heterosexualitu vůbec nezmiňují, tak (re)produkují představu o ní, jako o 

přirozené struktuře, kterou není třeba pojmenovávat právě proto, že je přirozená a tudíž všem 

vlastní. 

 

Další charakteristikou článků, která je shodná u všech portálů, je využívání citací 

s osobní zkušeností konkrétních lidí, a to jak žen (ve většině případů), tak i mužů. Alespoň 

jedna citace s osobní zkušeností se objevuje celkem ve 29 článcích. K citaci je vždy uvedeno 

křestní jméno a věk, popřípadě i zaměstnání dotyčné/ho. Při tom však není zřejmé, odkud 

tyto citace osobních zkušeností pocházejí - zda z nějaké ankety, z komentářů ke článkům, 

zda jsou náhodně posbírané v autorově/autorčině okolí, nebo zda jsou zcela smyšlené. Pro 

příklad uvádím následující citace:  

 

„„Je to zvláštní. Někdy dosáhnu orgasmu prakticky hned poté, co do mě Petr vstoupí. 

Nepotřebuju laskání klitorisu, předehru, nic. Prostě jsem jako časovaná bomba- okamžitě 

vybuchnu,“ potvrzuje devětadvacetiletá cvičitelka aerobiku Markéta.“ (JPŽ, Erotická 

kalkulačka. Vypočítejte si orgasmus) 

 

„…prozrazuje čtyřiadvacetiletá servírka Marcela. „Zachránila mě poloha 69. 

Mazlili jsme se a skončili jsme oba s nosem zabořeným v klíně toho druhého. Vzrušením se 

mi ježily chloupky na krku! (…) Za chvíli jsem řvala slastí tak hlasitě, že mě muselo slyšet 

celé sídliště.“ (JPŽ, Zlákejte ho k orální slasti. Poloha 69) 

 

Funkcí těchto citací s osobními zkušenostmi je podtrhnout pravdivost nebo zvýšit 

kredibilitu informací, které autor/ka čtenářkám poskytují. Tato potvrzení osobními 

zkušenostmi potom umožňují předkládané informace generalizovat, či pomáhají vytvářet 

dojem univerzální platnosti sdělení, takže pokud se čtenářka neshoduje s předkládaným, 

vzniká zde prostor pro utváření pocitu vlastní jinakosti. Jak ukážu později, míst, kde vzniká 

prostor pro konstruování vlastního pocitu jinakosti, se v článcích objevuje celá řada.  

 

Shodným prvkem velké části článků napříč jednotlivými portály je i odkazování se 

na odborníky, výzkumy, studie nebo populárně naučnou literaturu. Stejně jako v předchozím 

případě je účelem tohoto odkazování se na experty či výzkumy podpořit pravdivost a 

platnost předkládaných informací, či vytvořit dojem o článku jako o seriózním zdroji 

poznání. Celkem je možné najít odkazy na konkrétní experty, literaturu nebo výzkumy ve 

20 článcích.  
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„Jedna z našich dotazovaných odbornic tvrdí. „Pracujeme v oboru sexu na plný 

úvazek. Máme tedy v malíčku všechny nejnovější trendy a techniky.“ Vzrušující a ohromující 

rady, kterými vás zahrneme, jsou tím nejpřesvědčivějším důkazem, že nepřeháněla ani 

v nejmenším.“ (JPŽ, 20 lstivých sexy technik) 

 

 Články odkazují na české i zahraniční sexuology (z českých například Petra Weiss), 

gynekology (například Zlatko Pastor), na názory sexkoučů/kouček a sexepertů/expertek 

(například Julie Gaya Poupětová), populárně naučných titulů nebo českých i zahraničních 

studií a výzkumů. Přitom odkazování na výzkumy je v mnoha ohledech problematické. Za 

prvé proto, jakým způsobem jsou vybírány. Zdá se totiž, že je autorskou strategií vybrat 

takový odkaz, který představuje spíše jakousi perličku nebo senzaci, která má ale punc 

vědeckého poznání, nehledě případnou problematickou kauzalitu mezi zkoumanými jevy 

nebo na extrémně malý výzkumný vzorek, na jehož základě dochází ke generalizacím. Zde 

uvádím příklad:  

 

„Vědci ale dokážou bádat o blbinách. Tentokrát zkoumali, jak se orgasmus odráží na stylu 

holčičí chůze. (…) Jak je ale možné, že se sexuální život na chůzi odrazí? Vědci si to 

vysvětlují tak, že prý při sexu a speciálně při orgasmu žena používá a stahuje určité svaly 

v těle a na stylu chůze je to pak znát- prý bývá energičtější a současně plynulejší.“ (JPH, 

Dobrý sex se prý pozná podle holčičí chůze!) 

 

„Oblé půlky zlepšují orgasmus! Odborníci mají jednoduché vysvětlení: macaté pozadí 

funguje jako podpora pro svaly pánevního dna. Ty se při orgasmu stahují a díky fortelné 

opoře to zvládají rychleji, což vás vystřelí k silnější a delší slasti. Není to náhodou důvod, 

proč jsou chlapi ženskými zadky tak posedlí?“ (JPK, Mít zadek se vyplatí!) 

 

Problematické je podle mého názoru také odvolávání se na sexkouče a sexexperty, protože 

informace, které poskytují, se často rovnají jejich osobním názorům a zkušenostem, avšak 

zkoumané články je předkládají jako objektivní pravdu.  

V souvislosti se snahou opírat svá sdělení o vědecká fakta se ve velkém počtu článků 

objevují také různá čísla, statistiky a procentuální četnost předkládaného jevu v populaci. 

Například kolik procent žen dosahuje vaginálního orgasmu, kolik procent žen předstírá 

orgasmus, kolik procent žen nezažívá orgasmus při sexu s partnerem a podobně. Tyto 

procentuální údaje jsou však zpravidla uváděny bez bližšího seznámení čtenáře/ky 

s velikostí výzkumného vzorku, tedy není zřejmé z jakého celku je tato procentuální četnost 

počítána. To je patrné i z následujících příkladů.  
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„Orgasmus se považuje za vrchol vzrušení, nezbytný cíl milování a touží po něm 

úplně každý! Jenže problém je v tom, že většina konkrétně 33% žen ho občas předstírá a 

12% žen ho ani nezažilo. A proč? Důvodů je několik.“ (JPH, Víme, jak správně na orgasmus) 

 

„Dvacet devět procent žen už někdy zažilo výbuch slasti vyvolaný jen a pouze 

drážděním ňader, hlavně bradavek. Chcete také? Následující postup vám zvýší šanci na 

smyslný zážitek.“ (JPK, Prozradíme vám úžasná fakta o ňadrech) 

 

„Budete se divit, ale celých 85% žen po dvacátém roce života přinejmenším 

několikrát do roka zažívá obdobu mužské noční poluce.“ (JPŽ, Užijte si báječný orgasmus 

ve spánku) 

 

 Uvádění procentuálních četností výskytu v (české) populaci vytržené z kontextu 

výzkumu může opět vytvářet dojem, že se jedná o všeobecně platné jevy, které (ne)postihují 

většinu české populace nebo populace obecně.  

3.2.2 Kategorie žena a muž z hlediska sexuality 

V předchozí kapitole jsem zmínila, že zkoumané články ustavují muže a ženu jako dvě 

jediné možné dělící kategorie. Nabízejí také poměrně jasnou představu o tom, co žena a muž 

jsou. Gender a biologické pohlaví se zde v podstatě překrývají a k obsahům toho, co tvoří 

kategorii žena a muž je přistupováno esencialisticky. To znamená, že to, co definuje ženy a 

co definuje muže, je dáno biologií jejich pohlaví, popřípadě dělbou genderových rolí, které 

jsou určeny právě na základě biologického pohlaví.  

Biologickým determinacím, které se v článcích objevují v hojném počtu, se budu 

věnovat později. V této kapitole bych ráda nastínila, jakými obsahy naplňují zkoumaná 

mediální sdělení kategorii muž a žena. Vzhledem k tomu, že se analyzované články věnují 

oblasti sexuality, nebudou tyto kategorie naplňované komplexními genderovými 

charakteristikami, ale charakteristikami v oblasti sexuality. Jaké jsou tedy charakteristiky 

ženy a muže, které svým čtenářkám zkoumaná mediální sdělení předkládají?  

Předně je zde neustále vyzdvihována rozdílnost mezi muži a ženami, která je 

způsobena již zmíněnými biologickými rozdíly. Jinými slovy se jedná o rozdílnost, která je 

přirozená a esenciální. Z těchto biologických rozdílností potom vyplývají i rozdílné potřeby 

mužů a žen v oblasti sexuality. Zatímco ženská sexualita je vykreslována jako značně složitá 
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a komplikovaná, mužská sexualita se na základě těchto mediálních sdělení tváří jako 

jednoduchá, neproblematická a poměrně univerzálně prožívaná.  

Ze zkoumaných článků vyplývá, že ženy potřebují pro správné vzrušení a 

uspokojující sex (tedy orgasmus) romantiku a lásku, která zprostředkovává pocity intimity 

a bezpečí. Jen díky těmto pocitům se ženy dokáží uvolnit a plně se odevzdat prožívání vlastní 

sexuality. To směřuje k důležitosti partnerského vztahu pro ženskou sexualitu, nejlépe 

dlouhodobého.  

Samozřejmě i partnerství, jak vyplývá z analýzy, má poměrně jasné obrysy. 

Především má být naplněno láskou, důvěrou, žena se v něm má cítit bezpečně. Kromě 

explicitních zmínek o dlouhodobém partnerství, mileneckém vztahu nebo výjimečně i 

manželství, je konstruování partnerství také odvislé od jazyka, který autoři/ky článků 

používají pro označení protějšku pro sexuální aktivity. Muž je nejčastěji označován jako 

partner/přítel (v článcích JPH ho nahrazuje kluk). To že se nejedná pouze o sexuálního 

partnera, ale o vztahového partnera potom vyplývá často z kontextu, velmi často právě 

z osobních výpovědí. 

 

V analyzovaných článcích je také žena sexualizována. Ne však ve smyslu, ve kterém 

bývají často média kritizována, tedy že konstruují ženu jako sexuální objekt, který je 

vystavován mužskému pohledu. V těchto mediálních sděleních je žena konstruovaná spíše 

jako něco, co bych nazvala sexuální subjekt ve foucaultovském smyslu, tedy svobodný i 

podřízený zároveň. Jinými slovy, v ženách je vytvářen pocit autenticity vlastních tužeb a 

sexuálního uspokojení, jejichž podoba však pochází zvenčí a internalizuje se.  Důležitost 

sexuality a sexuálního života je zde neustále vyzdvihována a zdůrazňována, stává se 

v podstatě středobodem ženského života, ale ne pro ni samotnou, nýbrž pro partnerský život, 

skrze nějž žena definuje sama sebe. Jak popisuje Giddens (2012: 63 – 74), partnerský život 

je do značné míry odvislý od rozvoje intimity mezi partnery. Žena se proto musí neustále 

snažit o intimní uspokojení partnera, které je údajně značně odvislé od jejího vlastního 

sexuálního uspokojení.  

Spojení orgasmu a partnerství je tak ve zkoumaných článcích konstruováno ve dvou 

rovinách. Jednak z hlediska role orgasmu ženy pro partnerství a za druhé ve spojitosti role 

partnerství pro orgasmus ženy. Obě tyto roviny tak formují k zakládání a udržování 

dlouhodobých partnerských vztahů.   

Aby mohla žena sexuálního uspokojení dosáhnout, musí mít zároveň určitou 

sexuální kompetenci. Tuto sexuální kompetenci nabývá neustálým „sebevzděláváním“ a 

zdokonalováním se v oblasti sexuality, k čemuž mají mimo jiné sloužit i takováto mediální 

sdělení. Zkoumané články tedy nepřistupují k sexu jako ke spontánní aktivitě, ale spíše jako 
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k aktivitě, ve které je potřeba projevit určitou zdatnost a kompetenci. To je ale současně 

v rozporu s esencialistickým pojetím sexuality, ze kterého analyzované články vycházejí. 

Tento rozpor není pochopitelně nijak reflektovaný. 

S ohledem na tyto poznatky je konstruování ženy jako sexuálního subjektu viditelné 

ještě v jednom bodě, a sice že z práva na vlastní sexuální uspokojení (orgasmus), které bylo 

a nejspíš stále je původním leitmotivem podobných článků věnovaných ženské sexualitě, se 

v podstatě stává povinnost. Jinými slovy žena jako by byla povinna dosahovat sexuálního 

uspokojení. Problémem ale je, že tato mediální sdělení jasně vymezují, že být sexuálně 

uspokojená, znamená dosahovat orgasmu, přičemž jeho podoby a způsob prožívání jsou i 

přes veškeré deklarace o individualitě každé ženy poměrně jasně stanoveny. Tematizaci 

tohoto fenoménu se budu podrobněji věnovat v samostatné kapitole.  

Vrátím se ale ještě k předchozímu bodu, tedy že ženy potřebují určitou sexuální 

kompetenci, aby uspěly v udržení partnerského vztahu. V zásadě zde dochází k nabourání 

tradičního přisuzování charakteristiky pasivního k femininitě a aktivního k maskulinitě. 

Naopak se tyto charakteristiky v podstatě prohazují a dochází tak de facto k subverzi 

genderu. Zatímco v minulosti se počítalo se sexuální aktivitou ze strany muže, 

z analyzovaných článků vyplývá, že aktivita spočívá a má spočívat především na ženě. 

Souvisí s tím podle mého názoru i ona povinnost dosahovat sexuálního uspokojení, za které 

žena přebírá veškerou zodpovědnost. Stejně jako za aktivitu v sexu. V analyzovaných 

článcích je ženám předkládáno, že by měly neustále přicházet s novými sexuálními 

aktivitami, inovacemi, neustále se snažit, něco vymýšlet, zlepšovat, zkrátka nenechat 

sexuální život spadnout do rutinních kolejí. Pasivita ženy v oblasti sexuality je vykreslována 

jako nežádoucí jednak z pohledu nezájmu o vlastní sexuální uspokojení, ale také je 

konstruována jako nevzrušující pro muže. Sexuální aktivnost ženy tak nehraje roli pouze pro 

ženino vlastní uspokojení, ale také a to především pro uspokojení muže.  

 

Dalším aspektem, za který jsou často média kritizována (a především ta určená 

ženám), a který je zde svým způsobem nabouráván, je mýtus krásy. Tato mediální sdělení 

nejen, že se nevěnují tématu fyzického vzhledu ženy, naopak na mnoha místech zdůrazňují, 

že vzhled ani fyzické parametry, jako je velikost prsou, štíhlost, či hladká stehna bez 

celulitidy, nejsou pro sexualitu v žádném případě rozhodující. Naopak kritizují média 

(především filmovou produkci a pornografii) za to, že se podílejí na vytváření a utvrzování 

takového mýtu krásy, tedy že zobrazují ženy, které odpovídají obecným měřítkům atraktivity 

a zobrazují je v tzv. nezávadných polohách. Čtenářky tímto ovlivněné se potom při 

sexuálních aktivitách mohou stylizovat právě do nepohodlných avšak efektně vyhlížejících 
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poloh nebo se příliš zaobírat tím, jak při sexu vypadají, a proto se nemohou uvolnit a sex si 

dostatečně užít.  

 

„Skvělé tělo rovná se úžasný sex. Tohle platí snad jenom na filmovém plátně. I když 

se na milování podílejí také oči, erotika je něco jiného než atraktivita.“ (JPŽ, Rozkošný 

orgasmus! Nebojte se ho zažít!) 

 

„Pro to, abyste si v ložnici užívala naplno, nemusíte mít zrovna postavu a prsa jako 

Pamela Andersonová. Pět minut denně se na sebe úplně nahá dívejte do velkého zrcadla a 

zaměřte se na místa a body, které máte na svém těle nejraději.“ (JPŽ, 20 lstivých sexy 

technik) 

 

„On nemá žádný detektor chyb! Ani žádný skener těla, hledač pupínků, ani měřič 

celulitidy. Během sexuálního vzrušení jsou muži zaplavení neurochemickým koktejlem, takže 

se dá vcelku bez nadsázky říct, že jsou docela „sjetí“. Pokud to není učiněný neurotik, je 

docela zaneprázdněn úplně jinými věcmi, než vašimi drobnými tělesnými nedostatky. (…) 

Odložte svou úzkost z toho, jak vypadáte, a začněte si užívat stejnou legraci jako on.“ (JPŽ, 

20 opravdu důležitých faktů o sexu) 

 

„…přiznává třicetiletý David. „I když ležím na ní a vidím jí do tváře, stejně je mi 

jedno, jak vypadá pozn. jak se tváří. To hlavní se děje mezi nohama.“ (JPŽ, Potřebujete 

sexorcistu?) 

 

Z uvedených příkladů je lépe patrné, jak se zkoumané články staví k mýtu krásy. 

Zatímco některé z nich se skutečně pokouší o jeho nabourání, jiné jej jako takový 

nezpochybňují a spíše zdůrazňují, že muži, kteří jsou ovládáni sexem, se nezaměřují na 

fyzický vzhled ženy, ale jejich zájem je upřený na její pohlavní orgány a vlastní sexuální 

uspokojení. To, co se tak na jednu stranu tváří jako zpochybnění jednoho mýtu, znamená 

současně potvrzení dalšího, a sice že muž je ve své podstatě ovládán nekontrolovatelnou 

sexualitou.  

Ačkoliv se tedy v médiích často setkáváme s fyzickou krásou jako kompetencí, 

v tomto ohledu zkoumaná mediální sdělení nevytváří dojem, že sexuální uspokojení je 

výhradou pouze exkluzivní skupiny žen, které odpovídají současným kritériím krásy, ale že 

na něj mají nárok všechny ženy. S ohledem na výše zmíněné bych ještě dodala - všechny 

heterosexuální ženy, které aktivně zvyšují svou sexuální kompetenci.  
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Tématy, která jsou také ve zkoumaných mediálních sděleních masivně omílána, jsou 

vzrušivost ženy a délka sexu potřebná pro dosažení orgasmu. Ty opět vycházejí z 

předpokladu, že mužská a ženská sexualita jsou zásadně odlišné. Zkoumané články 

předkládají, že ženám trvá déle se vzrušit a tím pádem potřebují i delší čas k dosažení 

sexuálního uspokojení.  

Takové prezentace jsou ale problematické v několika v ohledech. Za prvé vytváří 

dojem, že ke vzrušení dochází až v závislosti na sexuálních aktivitách a nepřipouští možnost, 

že k sexuálním aktivitám může docházet na základě vzrušení. S tím souvisí i druhý problém, 

a sice že vzrušení pramení ze stimulace pohlavních orgánů. Zkoumané články proto čtenářky 

zahlcují konkrétními čísly, které vycházejí ze sexuologických výzkumů (například od P. 

Weisse a J. Zvěřiny), jak dlouho trvá průměrné ženě dosáhnout orgasmu, jak dlouhou dobu 

je nutné (!) věnovat se předehře, jak dlouho či v jakých opakováních musí (!) stimulovat ty 

které body na těle, které se označují jako erotogenní zóny. Přitom se však v určení doby 

neshodují. Někde se můžeme dočíst, že dosáhnout orgasmu při souloži trvá ženě průměrně 

20 minut, jinde mezi 10 a 20 minutami, nebo také 2 až 20 minut, nebo ještě jinde 4 až 13 

minut. Drážděním klitorisu potom mezi 1 až 6 minutami. Pokud se podívám na spodní 

hranice těchto časových určení, podle mého názoru neprokazují, že by všechny nebo většina 

žen potřebovala k dosažení orgasmu dlouhý sex. Přesto však články konstruují opak.  

Pokud navíc připustíme variantu, že vzrušení předchází sexu, je předpoklad o tom, 

že ženy k němu potřebují delší dobu zcela bezpředmětný. Těžko se dá změřit, co konkrétně 

v danou chvíli spustí impuls pro vzrušení a také, za jak dlouhou dobu po něm dochází 

k reakci v podobě vzrušení se. Stejně tak je podle mého názoru potřeba upozornit na to, že 

sexualita, tak jak je zde podávána, se soustřeďuje výhradně do pohlavních orgánů, a to nejen 

u ženy, ale u muže především. Tomuto tématu se budu věnovat blíže v samostatné kapitole.  

Další charakteristiky, které tvoří obraz o ženské sexualitě, které se objevují 

v analyzovaných mediálních sděleních, jsou například že: ženy potřebují v sexu pomalé 

pohyby a dlouhou předehru, ženy vzrušuje, pokud je mají muži při sexuálních aktivitách ve 

své moci, ženy nemyslí na sex tak často jako muži a proto méně masturbují, ženy nedokáží 

oddělovat partnerské problémy od sexu, většina žen miluje mazlení a neobejde se bez 

orálního sexu a další.  

 

Oproti poměrně složité sexualitě žen lze z analyzovaných článků vyčíst leccos také 

o mužské sexualitě. Ta je předkládána jako jednoduchá a nekomplikovaná záležitost. Stejně 

jako dochází k určité sexualizaci ženy, jak zmiňuji výše, sexualizován je i muž, avšak 

odlišným způsobem. Muži jsou vesměs vykreslováni jako nekomplikovaná stvoření, jejichž 

život je řízen právě sexualitou a testosteronem. Podle zkoumaných mediálních sdělení je 
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mužská sexualita nekomplikovaná právě v tom smyslu, že „to muži mají snadněji zařízené“, 

co se týká sexuálního uspokojení. Nabízí se ale otázka, do jaké míry se jedná skutečně o 

biologickou výhodu a do jaké míry mužům nahrává to, co je vůbec považováno za sex, jak 

vypadá a jak probíhá.  

 

„Jeho vzrušení sprintuje, protože kluci mají holt tyhle věci jednodušeji zařízené.“ 

(JPH, Když je kluk sexuální nemehlo) 

 

„Chlapi (ti prevíti) si užijí vyvrcholení kdykoliv chtějí. Stačí, aby do vás milý vstoupil 

a nasadil správný rytmus nebo aby sám zpracoval svého pomocníka dlaní, a za chvíli už mu 

v těle vybuchuje žhavá nálož. (…) Ženské tělo rozkoš takhle jednoduše nevyrábí.“ (JPK, 

Prozradíme vám 4 kroky se slastnému orgasmu) 

 

„…svěřuje se třicetiletá produkční Adéla. „Pak ale nastávají chvíle, kdy si pomyslím: 

Sex? Nezájem. Raději si pustím televizi. Mám pocit, že chlapi takovéhle výkyvy nemají. Mého 

přítele baví milování pořád stejně.“ (JPŽ, Erotická kalkulačka: Vypočítejte si orgasmus) 

 

Jinou charakteristikou muže je podle analyzovaných článků vizuální zaměřenost. 

Proto mužům ke vzrušení údajně stačí, pokud vidí nahé ženské tělo, pokud se žena prohne 

v zádech, vyšpulí zadek nebo se zhoupne v bocích. Především ženský orgasmus, tedy 

orgasmus jejich (sexuální) partnerky při společném sexu, je charakterizován jako to 

nejvzrušivější, co může v sexu zažít („podlomí mu kolena“). Muž a jeho sexualita jsou 

zkrátka ve všech ohledech ovládáni „přírodou“, se kterou v podstatě nedokáže bojovat. Toto 

pojetí je samozřejmě značně problematické, protože naturalizuje sociální a kulturní 

charakteristiky, které jsou spojovány s maskulinitou.  

Opakujícím se aspektem je také apel na ženy, že by měly muže neustále chválit a 

dodávat jim sebevědomí v sexu. Dokonce přestože ženy mají mít kompetenci, aby dosáhly 

sexuálního uspokojení, ve výsledku je to muž, který ženě orgasmus doslova naděluje. 

Shazování mužského ega v oblasti sexu se rovná vážnému prohřešku, který může ženu stát 

vztah. Neznamená to, že by se ženy měly smířit s neuspokojivou situací (to by bylo proti 

zásadě aktivnosti), ale je potřeba najít chytré způsoby, jak dát mužům najevo svou 

nespokojenost, aby neranily jejich ješitnost, která je mužům údajně esenciálně vlastní, stejně 

jako orientace na výkon a tedy i sexuální výkonnost. To podle mého názoru vzdáleně 

připomíná intriky a důmyslné manévrování, které si mají ženy osvojit, aby získaly a udržely 

si muže, které kritizuje Mary Wollstonecraft ve své Obhajobě ženských práv (1998, 22 – 
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26). Navíc se tyto rady opírají o předpoklad, že sexualita tvoří jádro maskulinity. Zranění 

partnerova sexuálního ega se tak v podstatě rovná zpochybnění jeho maskulinity 

 

„Lichotkou ho povzbudíš a vsugeruješ mu, že je v posteli jednička, takže bude mít 

chuť pokračovat v tom, za co schytal pochvaly. Chval ho zkrátka za všechno, co se ti líbí, že 

dělá, a nešetři tím.“ (JPH, Když je kluk sexuální nemehlo) 

 

„Výhodou předstírání vášně v tomto případě je, že partnera podpoříte, aby o sobě 

příště tolik nepochyboval a aby našel odvahu.“ (JPŽ, Proč předstíráme orgasmu) 

 

„Když se řeč stočí k sexu, nejprve mu povězte, co dělá dobře. Třeba: „vzrušuje mě, 

když mě líbáš na krku.“ Polichocený muž snáze přijme, bez jakých jeho postelových triků 

byste se neobešla. Mluvte ale taktně. Místo. „Nesnáším, když mě škrábeš strništěm,“ 

povězte: „Víš, kdy mám nejradši orální sex? Když jsi oholený.““ (JPŽ, Potřebujete 

sexorcistu?) 

 

Naopak v souvislosti se ženou se o takových věcech vůbec neuvažuje. Zdá se tedy, 

jako by muži byli a priori sexuální stvoření a ženy nesexuální. Tyto předpoklady však podle 

mého názoru nepochází z pera samotných autorek/rů článků, ale nasedají na obecné 

představy o maskulinitě a femininitě, které jsou diskurzivně zakotveny.  

 

Výše jsem zmínila roli jazyka při označování mužů a žen. Zatímco ženy jsou 

v analyzovaných článcích označovány jednoduše jako ženy (v případě JPH jako holky), 

popřípadě jako kobyly či souložnice v místech, která označují jinou ženu, zpravidla bývalou 

partnerku čtenářčina partnera, muž dostává, mimo již zmíněného nejčastějšího označení 

partner/přítel, poměrně velké množství nejrůznějších jmen. Pro příklad uvádím následující:  

 

milý/nejmilejší milostný pomocník chvástavý leopard 

drahý/drahocenný roztomilý průzkumník pán tvorstva 

milovaný/zbožňovaný vyvolený/favorit posedlé hekající zvíře 

miláček postelový šampión kovboj 

srdcový král spolunocležník hřebec 

Romeo milovník  testosteronem nabitá půlka 

lidstva 
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Některá z těchto označení odkazují právě ke konceptu vztahového partnerství 

(například drahý, vyvolený, srdcový král), jiná odráží stereotypy spojené s maskulinitou 

(například pán tvorstva, testosteronem nabitá půlka lidstva, postelový šampion), další mají 

podle mého názoru více či méně degradující charakter (chvástavý leopard, posedlé hekající 

zvíře). U některých z těchto označení rozhoduje kontext, v jakém jsou do textu zasazena, o 

tom, zda s ním budou spojovány pozitivní nebo negativní konotace. Tento kontext zpravidla 

definuje to, zda se označení používá v souvislosti se sexuálně zdatným či nezdatným mužem 

(například Romeo, hřebec nebo kovboj). 

3.2.3 Biologické determinace sexuality a orgasmu 

Jak jsem již uvedla, v analyzovaných článcích je přistupováno k pohlaví a genderu, které 

v podstatě splývají v jednu kategorii, esencialisticky. To znamená, že tyto kategorie jsou 

určené biologickými a přírodními zákony (příroda to tak zařídila), které jsou přirozené a 

nemění se. Stejně tak tyto články přistupují k oblasti lidské sexuality. Vysvětlení 

problematiky sexuality, které články nabízejí, se opírají především o geny a hormony, které 

v podstatě nás a naši sexualitu řídí mimo naše vědomí. S odvoláním na vědecké výzkumy, 

studie nebo experty tak analyzované články pomáhají (re)produkovat esencialitický přístup 

k tělu, sexualitě a potažmo i orgasmu, což je, jak jsem se snažila ukázat v Teoretické části 

pro český kontext typické.  

Přitom lze ve zkoumaných článcích nalézt v tomto ohledu rozporuplnosti, a to jak na 

úrovni porovnání všech článků, tak i v rámci jednotlivých článků. Na jednu stranu jsou totiž 

čtenářkám předkládána biologická vysvětlení, která nás mají determinovat, a na druhou 

stranu jsou čtenářky nabádány k tomu, aby naplňovaly představy o tom, jak má sexualita 

vypadat. Tyto představy jsou ale stanovené kulturně, ne biologicky. Navíc i v případě, že 

bychom připustili, že naši sexualitu skutečně řídí hormony a geny, znamenalo by to, že 

pokud nefunguje naše tělo přirozeně, jedná se o odchylku od normálu. Články ale vedle 

biologických determinací upozorňují na to, že ženská sexualita není jednotná, je 

komplikovaná, složitá (oproti mužské), liší se v prožívání, intenzitě a významu pro danou 

ženu. Otázkou by tedy i v tomto případě zůstalo, jak stanovit hranici mezi individualitou 

každé ženy a odchylkou od přirozenosti.  

Na následujících řádcích se budu věnovat některým konkrétním biologickým 

determinacím, které se v analyzovaných článcích vyskytují, a pokusím se jejich 

problematičnost rozebrat.  

Za prvé, ženy jsou v podstatě jedinými samicemi, které mají velká prsa. Údajně je 

vytvořila příroda k tomu, aby upoutávala muže. Velké poprsí je navíc známkou plodnosti. 
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Zde se promítají hned dva kulturní momenty. Jednak je to sexuálnost versus sexualizace 

prsou. Jinými slovy je otázkou, zda jsou ženská prsa sama o sobě sexuální nebo zda jsme se 

je naučili jako sexuální vnímat. Navíc pokud by velká prsa byla známkou plodnosti, 

znamenalo by to, že ženy s malými prsy jsou méně plodné. Spíše by se proto hodilo použít, 

že jsou symbolem plodnosti, což odkazuje k tomu, že se jedná o kulturní konstrukt nikoliv 

o biologický fakt.  

Za druhé, všichni muži touží po větším množství milenek, protože jim příroda velí, 

aby zplodili potomky s co nejvyšším počtem žen. Tímto argumentem se často vysvětluje tzv. 

dvojí morálka, tedy sexuální morálka, která dopadá rozdílně na muže a ženy. V praxi to 

znamená, že je mužům společensky tolerován vyšší počet sexuálních partnerek, než je 

tolerován ženám, stejně jako sexuální vztahy mimo manželství nebo partnerský vztah.   

Za třetí, náš sexuální život je ovlivněn hormony, a to především testosteronem. Proto 

se mužská a ženská sexualita navzájem tolik liší. V ženském těle je také produkován 

testosteron, ale přibližně v desetkrát menším množství než v mužském. Přesto se i u žen dá 

stanovit doba, kdy jejich tělo produkuje více testosteronu než jindy. Jedná se o období 

v polovině menstruačního cyklu. Zvýšená hladina testosteronu způsobí, že se více prokrví 

prsní bradavky a klitoris, a proto jsou v tomto období ženy vzrušivější více než jindy, více 

si užívají sex, což znamená, že buď snadněji dosahují orgasmu, nebo jsou jejich orgasmy 

intenzivnější. Pokud se žena bude snažit dosáhnout sexuálního uspokojení mimo tyto dny, 

nemá mnoho šancí. Odkaz na snadnou vzrušitelnost a dosahování orgasmu by bylo možné 

podle mého názoru chápat i tak, že se v určité fázi menstruačního cyklu ženská sexualita 

vlastně přiblíží té mužské, a to právě díky „mužskému hormonu“ testosteronu.  

Zvýšená hladina testosteronu u ženy navíc značí období nejvyšší fertility, tedy moc 

přírody jako by vedla ženu k tomu, aby došlo k oplodnění. Mimo toto období ženu její tělo 

naopak nabádá k sexuální pasivitě, což se projevuje například zvýšením vaginální suchosti. 

Tyto biologické determinace v podstatě redukují ženu na reprodukční funkci.  

Testosteron v tomto ohledu hraje podle jednoho z článků významnější roli, než 

ženské hormony, které na sexuální vzrušivost nemají téměř žádný vliv. Proto se podle 

jednoho ze zkoumaných článků ve vědeckých kruzích diskutuje o možnosti léčit sexuální 

problémy žen hormonální léčbou (podáváním testosteronu).  

V jiném článku se ale naopak dozvíme, že v době těhotenství, kdy ženské tělo 

produkuje větší množství estrogenu, mohou ženy dosahovat četnějších a intenzivnějších 

orgasmů. Je to dáno tím, že více prokrví jejich bradavky a klitoris – tedy úplně stejné tělesné 

partie, jako v předchozím případě, kdy jejich prokrvení způsoboval testosteron.   

Vrátila jsem se tedy k testosteronu. Podle některých výzkumů, jak je v jednom ze 

zkoumaných článků zmíněno, mají ženatí muži méně testosteronu než svobodní. Vysvětlení 
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je opět k nalezení v přírodě, která to tak zařídila, aby muže netáhly pudy k jiným ženám, ale 

držel se doma a staral se o rodinu. Zde podle mého názoru můžeme vidět úplně 

nereflektované naturalizování kulturních charakteristik. Rodina totiž není žádnou 

biologickou jednotkou, ale kulturně utvářenou jednotkou, jejíž podoba a definice je závislá 

na kulturním a historickém kontextu. Navíc, jak příroda pozná, že se muž oženil, aby tělo 

začalo produkovat méně testosteronu, na to už výzkum, potažmo analyzovaný článek 

neodpovídají.  

Za čtvrté, podle jiného článku vědci zjistili, že frekvence ženina orgasmu roste 

s finančním příjmem jejího partnera (zkoumáno bylo 13 párů). Důvod tkví tentokrát 

v genech. Ženy mají totiž geneticky zakódováno, aby si vybíraly finančně lépe situované 

partnery, kteří je zajistí. Možná by ale vysvětlení mohlo spočívat v tom, že pokud člověk – 

jedno jestli muž nebo žena – nemusí řešit existenční otázky, odpadá nebo se alespoň 

zmírňuje stres ohledně existenčního zajištění, který je v kontextu trendu hypoték a velké 

konkurence na pracovním trhu jakousi charakteristikou současné doby (v euro-americkém 

kontextu). Pokud tedy odpadá obava o existenční zajištění, může člověk přesunout své 

zaměření z produkce na spotřebu a potěšení. To podle mě souvisí s tím, co jsem popsala 

v Teoretické části v souvislosti s proměnami společnosti a postojů k lidskému tělu, které se 

udály na začátku 20. století, jak je popisuje Katz (2013 : 5 – 6). Paralelně lze podle mého 

názoru vztáhnout podobný proces i na současnou dobu.  

Za páté, podle dalšího článku odvolávajícího se na vědecký výzkum, je 

pravděpodobné, že geneticky jsou také předávány poruchy vzrušivosti u žen, potažmo potíže 

s dosahováním orgasmu. Článek však neuvádí, zda se jedná o potíže s dosahováním orgasmu 

za každých okolností nebo při párovém sexu, nebo při koitálních sexuálních aktivitách. 

Geny, které ovlivňují ženskou vzrušivost, nebyly ještě přesně určeny, nicméně se v tomto 

ohledu diskutuje hormonální léčba jako řešení problému. Absence orgasmu je tak 

konstruována jako diagnóza, která je podle mého názoru navíc těžko stanovitelná. Ačkoliv 

je neustále v článcích (ale i v populárně naučných publikacích) zdůrazňováno, že orgasmus 

žen je velmi variabilní, co do délky, intenzity a prožívání, na druhou stranu je jeho podoba 

poměrně přesně vykreslována například prostřednictvím takových mediálních sdělení, která 

využívám pro svou analýzu. Opět tak dochází k momentu, kdy se kulturní konstrukce 

naturalizují a vytváří představu o přirozeném fungování ženského těla.  
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3.2.4 Pohlavní orgány jako centrum sexuality 

Výše jsem už zmínila, že sexualita, kterou svým čtenářkám analyzované články předkládají, 

je spojena téměř výhradně s pohlavními orgány. To jakým způsobem, je do hry zapojen 

mozek, naše představy, nebo emoční složka, je odsunuto do pozadí.  

Některé články přitom tematizují ne úplně běžné způsoby dosažení orgasmu, jako 

například toho, který přichází ve spánku. Jeho spouštěčem je právě mozek a může k němu 

dojít i bez stimulace pohlavních orgánů. Přestože je v několika článcích také explicitně 

zmíněno, že „mozek je nejmocnějším sexuálním orgánem“, většinou je však vzápětí jeho 

role omezená na funkci psychiky, která má sice velký význam pro ženskou sexualitu, ale ta 

je dále redukovaná na to, že se ženy často nedokáží soustředit na sex, protože odbíhají 

v myšlenkách k povinnostem typu co je potřeba nakoupit, co budou dělat k večeři a tak dále. 

To však zase na druhou stranu poukazuje na genderové dělení rolí a na to, že péče o 

domácnost je především v režii žen.  

Vrátím se ale k pohlavním orgánům, které jsou považovány za centrum sexuality. Je 

zajímavé sledovat, jaká označení autoři/rky článků používají pojmenování vagíny a penisu.  

 

Vagína Penis 

(milostná) jeskyně (slasti) mužná výzbroj (zbraň) 

(milostné, slastné) hlubiny (ztopořený) vstavač 

podpupeční oblast (vztyčené, ztopořené) kopí 

přístav stožár 

svatyně spermomet 

útroby pomocník 

lůno průbojník 

 zručný pyj 

 kouzelná hůlka 

 pánevní vzpřimovač 

 nástroj 

 píst 

 

Zatímco označení penisu je spojeno především s konotacemi čnícího do prostoru nebo 

dokonce určitou agresí (metafora penisu jako zbraně) a jako to, co penetruje, vagína je 
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spojována s vnitřkem, který je penetrován nebo označován jako záhadná oblast, která je 

objevována.  

 

  Sexuální uspokojení, tedy orgasmus, je v nejširší míře odvislý právě od stimulace 

genitálií. Pokud se zaměřím jen na orgasmus žen, zkoumané články nejčastěji tematizují 

orgasmus, který je dosahován buďto drážděním klitorisu nebo vaginální stimulací, konkrétně 

drážděním tzv. bodu G (Gräfenbergův bod).  

V Teoretické části jsem mluvila o tom, že na základě Freudovy teorie o ženském 

orgasmu je často vaginální orgasmus konstruován jako něco, co charakterizuje sexuální 

zralost ženy. To znamená, že jeho hodnota je vyšší, než hodnota klitoridálního orgasmu, 

který Freud spojuje s nezralostí.   

Nedá se říci, že by ve zkoumaném vzorku článků byly tyto dva typy, nebo způsoby 

dosažení orgasmu ani jednostranně ani explicitně konstruovány jako hodnotově asymetrické. 

Sice i taková hodnocení lze ve zkoumaných článcích nalézt, ale tato hodnocení souvisí podle 

mého názoru spíše s tendencí autorů/rek, konstruovat jev (polohu, způsob dráždění, typ 

orgasmu), který momentálně popisují, jako to nejlepší, co lze zažít. A tak pokud se čtenářka 

v jednom článku dozví, že stimulace bodu G přináší vůbec ten nejkvalitnější a nejvýbušnější 

orgasmus, v jiném článku je jí předkládáno stejné hodnocení, avšak v souvislosti 

s klitoridálním orgasmem.  

To lze potvrdit i skrze označení klitorisu a bodu G, která autoři/rky článků používají. 

Na ukázku uvádím ta, která jsem nalezla ve zkoumaném vzorku.  

 

Klitoris Bod G 

hrbolek vášní knoflík rozkoše 

hrášek slasti slastný poklad 

pecička zvenčí mezi nohama zázračný spínač rozkoše 

tajné místo spouštěč výbušné slasti 

sexy výrůstek startér nadpozemské 

rozkoše 

ústřední zóna  

kouzelný knoflík  

malý kamarád  

 

Klitoris je v analyzovaných článcích popisován jako orgán, jehož jedinou funkcí je 

přinášet ženě rozkoš. Často je také připodobňován k penisu (ženský penis), ale současně je 
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zdůrazňována jeho mnohonásobná citlivost v porovnání s ním. Jeho vyšší citlivost je také 

zdůrazňována v porovnání s vagínou. Proto dráždění klitorisu představuje podle 

analyzovaných článků nejjednodušší a zároveň zaručený způsob, jakým dosáhnout orgasmu. 

Současně je také popisován jako spouštěcí oblast většiny případů, kdy žena orgasmu 

dosahuje.  

Naproti tomu citlivost vagíny je soustřeďována především do jednoho bodu, kterým 

je již zmíněný bod G. Články své čtenářky poučují o jeho podobě a umístění. Jedná se o 

jakýsi hrbolek, či shluk jakoby houbovité (jiné uvádí hladké) tkáně na přední straně vagíny, 

avšak v jeho přesné lokaci se mohou články lišit (2,5 cm, 3 cm nebo 4 cm hluboko), jelikož 

jeho umístění je u každé ženy individuální.  

Protože jeho umístění, velikost ani podoba nejsou jednoznačné (pokud pominu 

diskuse o jeho (ne)existenci), je třeba bod G aktivně hledat. Některé články hovoří o 

momentu jeho nalezení jako o náhlých přívalech slasti, jiné upozorňují své čtenářky, že jeho 

stimulace nemusí ze začátku přinášet žádné mimořádné vzrušení, nebo že může být dokonce 

i nepříjemná. Je však potřeba tyto pocity překonat, protože příjemné pocity a vzrušivost se 

dostaví až při pravidelném tréninku.  

Vaginální orgasmus je tedy typem, kterého nedosahuje zdaleka každá žena, což 

utváří jeho exkluzivitu. Obzvláště v porovnání s klitoridálním orgasmem, kterého podle 

článků dosahuje téměř většina. To je podle mého názoru moment, kde dochází 

k implicitnímu hodnocení vaginálního orgasmu jako cennějšího pro ženskou sexualitu. Jeho 

hodnota se však neodvíjí od zralosti ve smyslu dokončené a ustavené ženské identity, jako 

ve Freudově pojetí, ale je v tomto případě charakterizována dostatečnou sexuální 

kompetencí. Vaginální orgasmus tak vlastně představuje jakoby vyšší metu, ke které je 

žádoucí se posunout.  

 

„Pravda je, že bod G (…) se dost těžko hledá. Jakmile ho ale objevíte a naučíte se 

ho správně dráždit, sex vás začne mnohem víc bavit a vychutnáte si divočejší (možná 

dokonce mnohonásobné) orgasmy.“ (JPŽ, Mýty opředený G-bod: najděte svůj spínač slasti) 

 

„Jestli patříte k těm asi pětadvaceti až třiceti procentům žen, které dosahují 

vyvrcholení jenom při pronikání, bez dráždění klitorisu, budete to mít jednodušší. Pokud ale 

spadáte do většiny, budete potřebovat dvojí dráždění.“ (JPŽ, Společný orgasmus? Může 

být!) 

 

„Spouštěcí oblastí je v naprosté většině případů klitoris, druhé místo pak zaujímá 

vagína.“ (JPŽ, Pátrali jsme po podobách ženského orgasmu) 
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„Nejznámějším orgasmem a také nejlépe vyprovokovatelným je orgasmus 

klitoridální. Výhoda? Může ho v podstatě dosáhnout každá žena, přesněji řečeno – žena, 

která má o sex zájem a není pro ni utrpením.“ (JPŽ, Cesta za rozkoší) 

 

Přikládání rozdílných hodnot těmto jednotlivým druhům orgasmu, se však také 

odvíjí už jen od toho, že klitoris a vagína jsou pojímány jako dva odlišné orgány. Klitoris je 

přitom spojen s vnějškem, kdežto vagína je spojena s vnitřkem těla a tedy i s vnitřními nebo 

hloubkovými orgasmy, jak lze tato označení nalézt v některých zkoumaných článcích. To 

samo o sobě může být podle mého názoru také prostorem dalšího implicitního hodnocení o 

vyšší hodnotě vaginálního orgasmu, spojeného s nitrem, přestože „niterné pocity“ spouští 

oba  typy orgasmu.  

3.2.5 Diskurzivní konstrukce sexu a předehry 

V rámci této analýzy jsem již několikrát zmínila slovo sex, které se používá jako zastřešující 

označení určitých aktivit, které si spojujeme s intimitou. Tyto představy jsou opět kulturně 

a historicky zatížené. Jak je tedy ve zkoumaném vzorku konstruováno, co je sex? 

 Z analyzovaných článků vyplývá, že do sexu patří jednak orální sex, masturbace 

(sólo sex) a koitální párové aktivity. Pokud se články vyjadřují o párových sexuálních 

aktivitách, dochází často k redukci sexu na soulož. Pro zajímavost opět přikládám označení, 

která autoři/rky používají.  

 

souložit soulož 

pumpovat hloubkové vrty 

vstoupit zásun 

bušit chlípná akce 

proniknout plnění manželské povinnosti 

rajtovat (jako králík) poševní průnik 

hoblovat  

 

 Mnohé články ale připouštějí, že soulož sama o sobě není primárně to, co ženu 

přivede k orgasmu. A protože orgasmus je vykreslován jako hlavní důvod toho, proč mít 

sex, není soulož tím pádem něčím, co většinu žen primárně vzrušuje. Tedy alespoň pokud 

se nejedná o ty šťastnější, které nemají problém se vzrušivostí, nebo pokud se čtenářky neřídí 

zaručenými návody k tomu, jak soulož provozovat (v jaké poloze a v jakém úhlu je potřeba 

zasunout penis).  
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Na druhou stranu je však velmi vyzdvihována předehra, kterou podle analyzovaných 

článků ženy nutně potřebují k tomu, aby mohly dosáhnout orgasmu a to proto, že potřebují 

delší sexuální stimulaci než muži. Zkoumané články zdůrazňují, že předehra musí být 

dlouhá, některé dokonce specifikují její přesnou délku na 10, 15 či 20 minut. Žádné však 

přesně necharakterizují, co konkrétně je do předehry zahrnuto. Z kontextu vyplývá, že se 

může jednat o hlazení, stimulaci prsou, mazlení (přičemž opět není nikde vysvětleno, co si 

má čtenářka pod tímto pojmem představit), stimulaci klitorisu nebo vagíny pomocí prstů, 

vibrátoru nebo orálně. V zásadě se tedy jedná o nekoitální sexuální aktivity. Jejich označení 

jako předehra je však úplně vyjímá ze sexu a vytváří z nich samostatnou entitu. Vznikají tak 

v podstatě dvě oblasti, sex (soulož), který je doménou mužů, a předehra, která je doménou 

žen. Mezi těmito dvěma kategoriemi je ale hierarchická pozice. Jak už samotný termín 

předehra napovídá, označuje se tím něco, co je vedlejší nebo co předchází hlavnímu bodu, 

kterým je tomto případě soulož. Aktivity, které tvoří předehru, jsou tak současně vyňaty z 

aktivit, které tvoří sex. Pokud jsou však nekoitální aktivity, jako je dráždění klitorisu prsty 

či vibrátorem, zapojeny do soulože, získávají jinou hodnotu, než pokud jsou provozovány 

před jejím zahájením. Podobně, pokud žena dosáhne orgasmu právě díky této stimulaci 

během soulože, má její orgasmus vyšší hodnotu, než pokud ho stejným způsobem dosáhne 

před ní. To se neodvíjí pouze od předpokladu, že soulož je považovaná za hlavní bod sexu, 

ale také od předpokladu, že muži odvozují svou sexuální kompetenci od schopnosti přivést 

partnerku k orgasmu právě během soulože.  

 

Dále je možné vypozorovat, že část aktivit, které lze zařadit do kategorie předehry, 

se pojí s představou romantiky. Jedná se o mazlení, hlazení a líbání. Romantiku, kterou 

v podání analyzovaných článků představuje dobrá večeře, příjemná hudba, společná koupel, 

zapálené svíčky, sklenka vína, vonné masážní oleje a dlouhé pohledy do očí, potřebuje 

údajně většina žen k tomu, aby se mohla uvolnit, správně se na sex naladit a dosáhnout 

orgasmu. Dochází tak ke stereotypnímu spojování potřeby romantiky s femininitou, kdy je 

potřeba romantiky pro ženu naturalizována a předkládána jako přirozená.  

 

„Nebo může pomoct, když vyzkoušíte jiné polohy, uděláte si doma opravdu romatické 

prostředí, abys byla hodně vzrušená už před samotným sexem.“ (JPH, 13 největších 

holčičích trablů se sexem + rady) 

 

„Vyčleňte si na něžnosti alespoň hodinu. Ze všeho nejdřív se uvolněte, třeba si nazí 

dejte skleničku vína nebo se společně naložte do vany. (…) Sedněte si proti sobě se 

zkříženýma nohama a dívejte se jeden druhému do očí. I když si ze začátku budete připadat 
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zvláštně, zkuste tak vydržet deset minut. Mělo by ve vás narůstat nejen vzrušení, ale také 

pocit intimity. Pak začněte nejprve neerotickým kontaktem, třeba se navzájem krmte.“ (JPŽ, 

Pár tajných triků, aby bylo v sexu po vašem) 

 

„Jednatřicetiletá Klára patří k ženám, které společný orgasmus považují za to 

nejhezčí, co lze s partnerem v posteli zažít. Pochopitelně za svitu svíček a tónů tiché pomalé 

hudby.“ (JPŽ, Je nutné zažívat společný orgasmus?) 

 

Naopak muži se často k romantice můžou stavět odmítavě, což je podle mého názoru 

zapříčiněno právě jejím spojováním s femininitou. Proto je možné sledovat, jak se výše 

zmíněné aktivity, které se směrem k ženám pojí s konceptem romantiky, se směrem 

k mužům proměňují v koncept smyslnosti a svůdnosti, které odkazují spíše k erotice než 

k romantice. Ženy tak mohou přimět partnera, aby si představoval něco smyslného, smyslně 

mumlat, dávat partnerovi smyslné nabídky nebo jíst smyslně rukama a krmit partnera. 

Mohou také zaujímat svůdné polohy, udělat partnerovi svůdnou voňavou masáž, svůdně 

šeptat nebo svůdně předvést svůj svůdný klín ve svůdném prádle.  

Toto jsou některé aktivity, které analyzované články pojí se svůdností a smyslností. 

Pokud se vrátím ke svůdnému prádlu, zajímavé je, že i některé materiály jsou spojeny 

s erotičnem. Jedná se o krajku, hedvábí a satén, ale také o samet, kožešinu a peří. S erotikou 

jsou spojené dokonce také barvy – klasicky červená a černá (například červené krajkové 

prádlo). Opět se však nejedná o věci, které jsou ze své podstaty sexuální, ale které jsme se 

naučili jako sexuální vnímat.  

 

Oproti romantické předehře, nebo alespoň její části, je sex ve zkoumaných článcích 

spojován s představami chlípnosti, divokosti a nespoutanosti. Ty jsou žádoucí, jednak 

protože zabraňují tomu, aby byl sex obyčejný a nudný, ale také vychází z představ o tom, že 

je to přesně to, co muži od sexu očekávají a jaký sex chtějí. Pokud žena tyto představy splní, 

naplní tak zároveň i mužské představy o sexu, čímž si pojišťuje, že si partnera udrží.  

Lze tu tak vidět rozpor mezi tím, jakým způsobem zkoumané články tlačí na ženu, 

aby se pro ní její vlastní sexuální uspokojení stalo v sexuálních aktivitách stěžejní a zároveň 

je zřejmý tlak na zajištění sexuálního uspokojení jejího partnera. Deklarovaná sexuální 

svoboda se tak stáčí k tomu, že by si žena měla pro svoje uspokojení osvojit to, co uspokojuje 

muže, respektive aby se pro ni stalo vzrušující to, co vzrušuje muže, alespoň podle představ 

zkoumaných článků.  
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Specifické místo v dichotomii mezi sexem a předehrou zaujímá poloha 69, která je 

určená k orálnímu sexu. Je tudíž nekoitální technikou, kdy k orgasmu dochází 

prostřednictvím orální stimulace klitorisu. Přestože je tato poloha nekoitální a často bývá 

zařazována do kategorie předehry, svým způsobem se z ní zároveň vyčleňuje, protože 

odpovídá spíše charakteristice chlípnosti, která se pojí se sexem (souloží) než charakteristice 

romantiky, která je spojována s předehrou. Navíc podle mého názoru hraje roli i fakt, že tato 

poloha zahrnuje současně sexuální, potažmo genitální stimulaci muže. Ačkoliv ji ani jiné 

nekoitální techniky, které bychom mohli zařadit do kategorie předehry, a které jsem zmínila 

výše, nevylučují, spojování předehry s romantikou a femininitou podle mého názoru vytváří 

dojem, že předehra je tu pouze pro ženy, respektive jejich sexuální stimulaci a proto se 

mužům nemusí zdát atraktivní, protože nepředpokládají, že při ní budou stimulováni.  

 

Kromě toho co sex je a co není, je také zajímavé pozorovat, kam jej zkoumané články 

umisťují nebo jinak řečeno, kde se odehrává. Typicky je to ložnice a konkrétně její část – 

postel. Tyto koncepty, které popisuje Habermas (2000: 108 – 117), a které zmiňuji 

v Teoretické části, je možné sledovat do 19. století, kdy se utvářel nový typ intimity, který 

souvisí s představou o sexu jako aktivitě probíhající za zavřenými či zamčenými dveřmi 

ložnice. Tyto představy jsou zároveň natolik zakořeněné, že se staly v podstatě synonymy 

označující samotný sex. Pro příklad uvádím následující spojení:  

 

postelové přešlapy, být obratná v posteli, dávat v posteli hlasitým řevem najevo, že…, 

postelové zážitky, nechtělo se mi s ním do postele, v posteli to klape/skřípe, v posteli mě to 

stresuje, každý má v posteli jiné choutky, je v posteli jednička, postelová gymnastika, nudit 

se v posteli, fungovat v ložnici, ložnicové zápolení, být hravá v ložnici, … do ložnice nepatří, 

souhra v ložnici, užívat si v ložnici, vyžeňte sexuální démony z ložnice.  

 

Toto jsou jen některé příklady z mnoha, kdy lze slova postel/postelové a ložnice/ložnicové 

nahradit slovy sex/sexuální, přičemž význam zůstává stejný. Ve zkoumaných článcích jsem 

nalezla celkem 108 případů, kdy se slovo postel stává synonymem pro sex, a 11 případů, 

kde se jím stává ložnice. Mimo to v dalších 15 případech se ložnice objevovala ne přímo 

jako synonymum sexu, ale na sex odkazovala (například zatáhnout partnera do ložnice, čekat 

na někoho v ložnici, zamknout se na víkend v ložnici).  
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3.2.6 „Správné“ polohy jako nástroj sexuální 

kompetence žen 

Ačkoliv lze v téměř každém článku najít alespoň zmínku o individualitě každé ženy v oblasti 

sexuality, zkoumané články zahlcují své čtenářky univerzálními návody toho, co je má 

vzrušovat a co by měly při sexu dělat, aby dosáhly orgasmu. Apel, aby ženy neustále aktivně 

inovovaly svůj sexuální život, se odráží i v návodných postupech.  Tyto návody jsou zároveň 

velmi konkrétní. Směrují ženu do konkrétních poloh, pohybů, způsobů stimulace, často také 

specifikují dobu, jakou je třeba se dané aktivitě věnovat, aby se žena vzrušila a dosáhla 

orgasmu, a dokonce popisují pocity či reakce, které by se měly v závislosti na té které 

stimulaci objevit. Pro lepší představu uvedu několik příkladů, které se ve zkoumaných 

článcích objevují:  

 

„Když vás napadne zapojit do sexu úplně obyčejnou věc, ukážete, že jste uvolněná a 

hravá, a přesně to muži zbožňují. Položte na prkno pozn. skateboard ručník, abyste se 

neodřela o hrubý povrch. Pak si lehněte břichem dolů. Milý si nad vás klekne na všechny 

čtyři, zezadu do vás vstoupí, ale místo aby dělal pohyby nahoru a dolů, nechá všechno na 

vás. Vy se zapřete dlaněmi o podlahu a budete se na kolečkách posouvat dopředu a dozadu.“ 

(JPK, Erotické tipy pro erotické nezbedy) 

 

„Pro tebe bude tahle poloha také velmi intenzivní, protože díky úhlu proniknutí 

penisu máš orgasmus zaručený. Zády se opři o zeď a nohy obtoč kolem svého kluka, takže 

část své váhy přeneseš na něj. (…) Jestli si ale nejsi jistá jeho fyzickou zdatností, obtoč kolem 

jeho pasu jen jednu nohu a druhou nech pevně stát na zemi, tak udržíš rovnováhu a budeš 

moct i korigovat jeho pohyby.“ pozn. V citaci opravené chyby, které se textu nachází (JPH, 

Úterní divočina ve stoje) 

 

„Lehněte si na bok čelem k partnerovi. Začněte ho líbat a pak putujte rty přes jeho 

hruď a břicho až k rozkroku. Otočte se tak, abyste ležela na druhém boku s obličejem 

vtisknutým do mužova klína a s nohama směřujícíma k jeho obličeji. Váš Venušin pahorek 

se ocitne pár centimetrů od jeho rtů. Pevně semkněte nohy, aby ho váš poklad v houštině 

chloupků dráždil svou nedostupností. Sajte a olizujte mu penis a přitom pokrčte horní nohu 

tak, aby koleno směřovalo ke stropu. Spodní končetinu nechte nataženou.“ (JPŽ, Zlákejte ho 

k orální slasti!) 
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„Lehněte si na záda a požádejte milence, aby si klekl mezi vaše roztažená stehna a 

vstoupil do vás. Pak zvedněte nohy, překřižte kotníky a opřete mu levé chodidlo o pravou 

stranu hrudi a pravé chodidlo o levou stranu hrudi. Vagína se zúží a pevně obemkne penis.“ 

(JPŽ, 7 variant poloh pro váš výbušný orgasmus) 

 

Přestože se články snaží navodit dojem, že žena má nepřeberné množství možností, 

které může v sexu uplatnit, ve skutečnosti prezentují pouze omezený výběr, který s mírnými 

obměnami neustále opakují.  Především pokud se týká orgastických poloh, tedy těch, při 

nichž má žena zaručenou šanci na dosažení orgasmu. Jedná se o polohy: žena nahoře, polohu 

zezadu, nebo na boku za sebou s ženou zády k partnerovi. Při těchto polohách má podle 

zkoumaných článků být mužský penis v takovém úhlu, že stimuluje bod G, popřípadě může 

být zapojena i stimulace klitorisu, a to ať už partnerem, nebo ženou samotnou. 

 

„Na boku: Vmáčkni mu zadek do klína, ale místo abys rozevřela stehna, tiskni je 

k sobě, Těsné tření přivolá slast oběma. Nebo dej partnerovi do ruky vibrátor a požádej ho, 

aby tě s ním laskal.“ (JPH, 7 rajcovních vychytávek k božskému orgazmu) 

 

„Zezadu. Zlepšovák: Vyšpulte zadek, hruď položte na postel. Vagína je v této pozici 

těsnější a delší, takže zabráníte bolestivému narážení penisu na děložní hrdlo. Zatímco do 

vás milý proniká, přitiskněte si ke svému klitorisu vibrátor a užívejte si dvojí potěšení.“ (JPŽ, 

7 zlepšováků, které vám zařídí orgasmus) 

 

„Kovbojka v sedle. Jestli jste ráda nahoře, obraťte se k němu zády a osedlejte si ho 

obráceně. Penis do vás bude pronikat obzvlášť hluboko a bude vám připadat větší. Skvělá 

poloha, pokud máte milence s titěrným přirozením.“ (JPŽ, 7 variant poloh pro váš výbušný 

orgasmus) 

 

 Jak jsem již zmiňovala v předchozí kapitole, pokud žena dosáhne během soulože 

orgasmu nekoitálním způsobem, v tomto případě stimulací klitorisu, tento orgasmus má 

vyšší hodnotu než při tzv. předehře, právě proto, že ho bylo dosaženo při souloži, ačkoliv 

jeho původcem není sama soulož. Čtveřici nejčastějších orgastických poloh uzavírá poloha 

69, kterou jsem podrobněji rozebrala v předchozí kapitole.  

Zkoumané články neopomíjejí ani další sexuální polohy (například tzv. misionáře, 

kdy žena leží na zádech a muž je nad/na ní, nebo polohu ve stoje), avšak tyto čtyři zmíněné 

polohy mají představovat jednak zaručený způsob, jakým žena může dosáhnout orgasmu, a 

podle zkoumaných článků také zaručeně dosáhne, ale také jako něco, co má soulož 
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ozvláštnit, tedy jakési nové polohy, které je třeba vyzkoušet (pozn. to mě ostatně velmi 

překvapilo, obzvlášť v době značně rozšířené pornografie a zobrazování sexuality v televizi 

a filmu). 

Orgastická zaručenost těchto poloh není ohrožena ani v případě, že při nich žena 

orgasmu nedosáhne. V takovém případě totiž neprovádí předkládané polohy správně. To 

implicitně směřuje k tomu, že její sexuální kompetence není dostatečná. Orgasmus je totiž 

v mnoha analyzovaných článcích konstruován jako něco, čeho žena dosahuje za odměnu za 

své úsilí a vytrvalost.  

V souvislosti s návody k tomu, jak dosáhnout orgasmu, je třeba zmínit ještě jeden, 

který se ve zkoumaných článcích opakovaně objevuje. Jedná se o tzv. Kegelovy cviky, které 

slouží k posílení poševních svalů a pánevního dna. Cvičení spočívá právě v zatínání 

poševních svalů. Podle analyzovaných článků posílení těchto svalů zlepšuje vzrušivost a 

usnadňuje cestu k orgasmu. Články tedy radí svým čtenářkám, aby tyto cviky prováděly co 

nejčastěji. Jejich výhodou je, že je možné provádět je kdykoliv a kdekoliv, například při 

čekání na zastávce, ve frontě nebo při vaření. V zásadě to znamená, že by ženy měly mít 

svůj orgasmus na paměti neustále, a neustále pracovat na vlastní sexuální kompetenci i 

během činností, které se sexualitou obvykle spojené nejsou. I v tomto ohledu lze spatřovat 

snahu analyzovaných médií stavět sexuální uspokojení do středu ženského zájmu.  

 

Podrobné a konkrétní návody na to, jak má žena při sexu zacházet se svým tělem a 

jak se při tom má cítit navíc také získávají podobu jakýchsi sexuálních imperativů. Tyto 

imperativy stojí na výběru jazyka, potažmo slov a spojení, která autorky/ři článků volí. Často 

se tak ve zkoumaných článcích objevují výrazy a spojení jako: je nutné (hledat bod G), je 

potřeba (často střídat polohy), okamžitě (začněte/změňte/přestaňte), ať vás ani nenapadne 

(se stydět), měla byste (začít cítit vlny vzrušení), neměla byste (o orgasmu pouze slýchat), 

musíte (se zaklonit), nesmíte (vynechat předehru), máte jedinou možnost, chcete-li 

mít/dosáhnout/zažívat …, dělejte/začněte… Autorky/ři článků také poměrně často používají 

vykřičníky.  

Tyto sexuální imperativy jsou v silné opozici vůči proklamacím o individualitě každé 

ženy, kterou jsem již několikrát zmínila a mnohokrát ještě zmíním. Podle mého názoru jsou 

významným momentem, kdy čtenářka může konstruovat vlastní sexuální jinakost či 

nedostatečnost, pokud se její vlastní žitá zkušenost neshoduje s tím, co a jak by měla prožívat 

nebo pokud to, co dělá, nemá předepsaný výsledek. Tyto pocity pak můžou být dále 

umocňovány s ohledem na časté generalizace typu (drtivá) většina žen nebo (téměř) každá 

žena, které se v analyzovaných článcích vyskytují, nebo díky použití citací osobních 
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zkušeností konkrétních lidí, jejichž funkcí je názor předkládaný autorkou/rem článku 

potvrdit. 

3.2.7 Role masturbace při dosahování orgasmu 

Velkým tématem, které se ve zkoumaných článcích často opakuje, je masturbace. Ta je 

propagována jako velmi žádoucí pro ženskou sexualitu. Její důležitost je vykreslována ze 

dvou pozic. Za prvé, je stěžejní pro ženské uspokojení. Mnoho ze zkoumaných článků, které 

masturbaci tematizují, se odkazují na to, že většina žen dosahuje orgasmu právě při 

masturbaci a ne při souloži. 

Výhodou masturbace je, že žena sama nalezne, co se jí líbí, co ji vzrušuje a co ji uspokojuje, 

aniž by to musela vyjednávat s partnerem, jako se tomu děje při párovém sexu. Zároveň se 

při masturbaci soustředí pouze na vlastní uspokojení a nemusí ji stresovat povinnost 

uspokojit partnera. Může si zvolit vlastní techniky stimulace, přičemž se zkoumané články 

nesnaží tyto techniky limitovat nutně pouze na zasouvání vibrátoru do vagíny. Nicméně i 

přesto z analyzovaných článků vyplývá, že vibrátor je automatickou a nutnou součástí 

sexuálního života současné ženy, a to nejen pro účely masturbace, ale také pro zpestření 

párových sexuálních aktivit. Ve výzkumném vzorku je v této souvislosti vibrátor zmiňován 

celkem 45 krát.  

V analyzovaných článcích je v souvislosti s masturbací kladen spíše důraz na 

stimulaci klitorisu, a to ať už přímo právě pomocí vibrátoru nebo prstů, nebo nepřímo 

například otíráním se o látku, opěradlo sedačky a podobně. Podle zkoumaných článků lze 

masturbovat také zatínáním poševních svalů nebo erotickými představami, které mohou mít 

sílu přivést některé ženy k orgasmu.  

Podle mého názoru má čtenářka více možností utvářet a prožívat svou sexualitou 

prostřednictvím masturbace, protože je zde vytvářen menší tlak na to, jak má masturbace 

vypadat, co má při ní žena dělat, a co má prožívat, než je tomu při konstruování párových 

sexuálních aktivit. Konstrukce sexuálních aktivit nevycházejí samozřejmě prvotně z pera 

autorů/rek analyzovaných článků, ale spíše čerpají z nějakého obecného společenského 

náhledu na něj a zpětně ho potvrzují.  

A tak zatímco sex (spíše párové sexuální aktivity, nebo soulož) je velmi 

exponovaným tématem v tisku, televizi, filmu, nebo hudbě, ženská masturbace naopak není 

viditelná. Domnívám se, že to má spojitost právě s tím, o čem jsem již mluvila, a sice že 

sexualita není primárně spojována s femininitou. I díky tomu se můžeme setkat se 

stereotypními představami, že ženy mají přirozeně menší potřebu sexu, na sex myslí méně 
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často, a proto méně masturbují, nebo dokonce, že masturbace není tak běžnou součástí života 

žen jako života mužů.  

Tyto představy jsou samozřejmě značně problematické. Za prvé proto, že nižší 

potřeba sexu se samozřejmě může odvíjet od individuálního nastavení člověka, které se 

nedotýká pouze žen ale i mužů. Za druhé, pokud vezmeme v úvahu český kontext – kde ženy 

pracují v zaměstnání a stále ještě na ně padá větší břemeno v péči o domácnost a děti 

v porovnání s muži - pro ženu může být problém nalézt energii na to, proměňovat se 

pravidelně v sexuální bohyni. Nižší potřeba sexu v porovnání s mužem nemusí být tedy 

přirozeného charakteru, ale může souviset s genderovými rolemi a dělbou práce. Navíc, i 

pokud ženy opravdu masturbují méně v porovnání s muži, neznamená to, že masturbace není 

běžnou součástí jejich života.  

Zpět ale a analyzovaným článkům. Druhá pozice, ze které je ženská masturbace 

tematizována, a která ve zkoumaných článcích převládá, je zvyšování sexuální kompetence 

ženy. Masturbace je prostředkem, jak nejlépe poznat své vlastní tělo, zjistit, co ženu vzrušuje 

a co jí přináší uspokojení. Tyto poznatky by pak žena měla aplikovat v párovém sexuálním 

životě. Masturbace je v tomto ohledu doporučována i sexuology jako terapie při „poruchách“ 

vzrušivosti nebo dosahování orgasmu při souloži.  

 

„Budete-li pravidelně masturbovat, nejenže si užijete spoustu rozkoše, ale budete 

také při klasickém sexu dosahovat vrcholů mnohem snáze a rychleji než vaše neonanující 

kolegyně. Takže pokud se teď pořád ještě neoddáváte samoslasti, neváhejte a zamkněte 

dveře.“ (JPK, Známe 5 kroků, které vám pomůžou k lepšímu a častějšímu orgasmu) 

 

„Uvolněte se, důkladně si svá místa intimní místa osahejte a vyzkoušejte, kde jsou 

vám doteky nejpříjemnější. Až budete vědět, co vás vzrušuje, dokážete poradit partnerovi, 

jak vám nadělí nadoblačný orgasmus.“ (JPŽ, Užijte si erotické sólo aneb Podrobný návod 

k masturbaci) 

 

„Asi nelze zapomenout, jak se milovat. Ale když jste zrovna sama, není důvod trpět 

nedostatkem orgasmů. Jakmile potkáte muže, budete vědět, co vás rozpálí a dovede 

k božskému orgasmu.“ (JPŽ, 7 důvodů, proč masturbovat) 

 

Již jsem hovořila o tom, že ženský orgasmus je v analyzovaných článcích 

vykreslován jako něco, co muže velmi vzrušuje, alespoň pokud ho žena dosahuje při 

partnerském sexu a nejlépe při souloži. Pro dosažení orgasmu je však potřeba určité sexuální 

kompetence, kterou si žena zvyšuje také masturbací. Navíc žena, která ví, co chce, je pro 
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muže žádoucí, protože ho dokáže navést, aby jí „nadělil“ orgasmus. Sexuální uspokojení, 

kterého žena dosahuje pro svoje vlastní potřeby, se tak znovu mění na sexuální uspokojení, 

kterého žena dosahuje pro potřeby sexuálního uspokojení muže a udržení partnerského 

vtahu.  

V souvislosti se zvyšováním sexuální kompetence ženy pomocí masturbace, je také 

zdůrazňována důležitost vibrátoru pro sexuální uspokojení žen. Ten se stává prostředkem, 

který přivádí ženu k orgasmu vždy, i pokud má potíže se vzrušivostí, potažmo 

s dosahováním orgasmu při souloži. Opět zde tímto způsobem dochází k soustřeďování 

sexuality do genitálií a konstruování orgasmu jako nejvyšší mety sexuálního a partnerského 

života. To je podtrženo i varováními před tím, že pokud žena dosahuje orgasmu pouze 

s pomocí vibrátoru a ne s partnerem při souloži, může se stát, že se pro ní partner stane 

v životě přítěží, ze které žena nečerpá žádné výhody. Druhý bod, který z takového varování 

vyplývá, vlastně souvisí s omezováním ženské sexuality. Takové články totiž sice 

předkládají sexuální emancipaci žen jako žádoucí, ale na druhou stranu, žena nemůže být 

emancipovaná příliš. To nejsprávnější sexuální uspokojení má být totiž to, kterého dosahuje 

s partnerem. Přitom v souvislosti s mužskou masturbací se s takovými varováními 

nesetkáváme. I když můžeme nalézt odkazy na masturbaci, jako téměř dennodenní aktivitu 

mužů, nevzbuzuje obavy v tom směru, že by mohla znamenat ztrátu zájmu muže o ženu. 

I přesto, že jsem hovořila o tom, že podle mého názoru není na podobu ženské 

masturbace vyvíjen takový tlak jako na podobu párového sexu, nevyhýbají se ani v tomto 

případě analyzovaná mediální sdělení typickým návodům co, jak a jak dlouho při masturbaci 

dělat. Tyto návody však nemají podobu sexuálních imperativů jako v předchozím případě, 

ale spíše jsou předkládány jako možnosti, které žena může vyzkoušet a zjistit, jaká se jí líbí 

nejvíce. Některé články dokonce též zdůrazňují potřebu romantiky i pro masturbaci.  

3.2.8 Podoby ženského orgasmu 

Již několikrát jsem nastínila, že zkoumané články představují svým čtenářkám poměrně 

jasnou podobu toho, jak orgasmus vypadá a jak je prožíván, přestože většina z nich současně 

upozorňuje na to, že ženský orgasmus, jeho intenzita a prožívání je za prvé velmi 

individuální a za druhé souvisí s množstvím dalších okolností, jakými jsou aktuální stav 

ženy, nálada, vztah s partnerem, věk nebo hormonální změny. V kontextu toho, jakým 

způsobem je orgasmus líčen, se však tyto poznámky stávají pouze jakýmsi konstatováním, 

které je do článku umístěno automaticky bez jakékoliv reflexe. Jaké jsou tedy podoby 

ženského orgasmu podle zkoumaných článků?  



 

91 

 

Orgasmus žen je v prvé řadě spojován především s fyzickými projevy těla, jako jsou 

stahy poševního svalstva, které probíhají v určitých intervalech, zrychlené dýchání či lapání 

po dechu, bušení srdce, zrudnutí tváří, rozšíření zornic nebo napětí těla, které postupně 

přechází do uvolnění. Především co se týká intervalů stahování poševního svalstva a celkové 

doby trvání orgasmu u žen, zkoumané články své čtenářky zahrnují čísly, která se ale opět 

liší. Některé uvádějí délku trvání orgasmu u žen mezi 4 – 10 sekundami, jiné od 3 do 15 

sekund. I jeho projevy jsou popisovány různě, v závislosti na individualitě každé ženy. 

Zatímco některé ženy hlasitě vzdychají nebo dokonce křičí a zmítají tělem, jiné se naopak 

v tichosti jakoby pohrouží do sebe, další pociťují rozlévání tepla v oblasti genitálií nebo jen 

prosté uvolnění. Přesto je první případ popisován jako nejčastější reakce nebo projev 

orgasmu.  

 

„Vaše srdce trhá rekordy v počtu úderů za minutu, zrychlený dech vám vyráží z hrdla 

intenzitou, jako byste právě vyběhla do desátého patra. Krev vám bublá v žilách a vy 

pociťujete obrovský nával tepla, euforie a štěstí. Ano, právě jste zažila orgasmus – vytoužený 

vrchol sexuálního rochnění. Ten pocit určitě znáte.“ (JPK, Známe 5 kroků, které vám 

pomůžou k lepšímu a častějšímu orgasmu) 

 

„Možná ho umíte dobře předstírat, skutečný orgasmus ale vždy doprovázejí hlavně 

tyto projevy: srdce začne být rychleji, nemůžete popadnout dech, rozšíří se vám zornice, 

pánevní svaly se stahují a hoří vám tváře.“ (JPK, Máme pro vás 20 radostných zpráv o 

orgasmu) 

 

Zkoumané články podobu orgasmu spojují s tím, jakým způsobem k orgasmu 

dochází- tedy zda vaginálně, drážděním klitorisu, prsou, nebo bez veškeré fyzické stimulace, 

například silou erotických myšlenek či při spánku, nebo v těhotenství. Zkoumané články 

také tematizují společný orgasmus partnerů, multiorgasmus nebo mokrý orgasmus. Přičemž 

autoři/ry daného článku mají tendenci vykreslovat ten typ orgasmu, který zrovna popisují, 

jako ten nelepší orgasmus, který lze zažít.  

Poměrně exponovaným tématem, které se v článcích opakovaně objevuje, je 

společný orgasmus. Ve výzkumném vzorku se dokonce objevují 4 články, které se věnují 

jen tomuto tématu. Často je v této souvislosti odkazováno na klišé filmových erotických 

scén, kde protagonisté dosahují simultánního orgasmu jakoby přirozeně a automaticky. 

Nicméně i přesto některé články konstruují společný orgasmus jako vrchol partnerské 

intimity, a nabádají čtenářky, aby se o něj snažily. Přitom opět nabízejí zaručené návody, 

s jejichž pomocí toho lze dosáhnout. 
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„Aby byla šance na společný orgasmus co nejvyšší, měli byste oba být dokonale 

uvolnění. Pusťte si smyslnou muziku, připravte si dobrou večeři a otevřete víno. (…) Také si 

dopřejte dost času na laskání a mazlení. Dělejte cokoliv, co vás oba vzruší. Začněte třeba 

orálním sexem nebo pusťte erotický film. Klidně se od něj nechte spoutat nebo mu naplácejte. 

Než do vás milý zasune, oba byste měli být zhruba stejně nažhavení.“ (JPŽ, Společný 

orgasmus? Může být!) 

 

„Tvůj přítel tě navíc laská v trochu jiném úhlu, než jsi zvyklá, což může být fakt 

doobrá zkušenost, stejně jako společný orgasmus. Dosáhnete ho tak, že až se bude blížit tobě, 

zrychlíš laskání tvého přítele a tím ho ke slasti dovedeš ve stejnou dobu, jako on tebe.“ (JPH, 

Středeční společné slasti) 

 

Společný orgasmus však velmi souvisí s konceptem sexuální kompetence, který jsem 

již na několika místech tematizovala. Pokud je tedy orgasmus konstruován jako něco, co 

žena získává za odměnu za své úsilí a vytrvalost, o společném orgasmu to platí dvojnásob 

 

Vaginální orgasmus je také v některých článcích spojen s takzvaným squirtingem, 

označovaným též jako mokrý orgasmus nebo ženská ejakulace. Jedná se o větší či menší 

množství tekutiny, které žena při orgasmu vyloučí. Tato tekutina nemá žádnou 

charakteristickou barvu, chuť ani zápach a je produktem Skeneho žláz, které se nacházejí 

uvnitř vagíny. Mokrý orgasmus je pak na jednu stranu popisován jako něco, co je tím 

nejintenzivnějším uspokojením, kterého žena může dosáhnout, a zároveň něco, co je 

maximálně vzrušující i pro muže. Na druhou stranu je popisováno jeho rozporuplné 

přijímání v sexuálním životě, protože bývá často mylně považován za únik moči. 

Přestože se podle některých odborníků jedná o fyziologický jev, který je značně 

individuální a vyskytuje se pouze i minima žen, zkoumané články mají tendenci ho 

popisovat jako nejvyšší možnou metu, které žena může dosáhnout prostřednictvím vysoké 

sexuální kompetence. 

Domnívám se, že je to z toho důvodu, že dochází k odvozování ženské 

(problematické) sexuality od (neproblematické) mužské sexuality, podobně jako k tomu 

dochází u připodobňování klitorisu k penisu.  Na základě předpokladu o ejakulaci 

jako vrcholu mužského uspokojení, dochází ke konstruování squirtingu neboli ženské 

ejakulace, jakožto nejvyššího bodu ženského uspokojení.  
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To jakým způsobem je ženský orgasmus konstruován se odvíjí v největší míře od 

jazyka, potažmo od způsobů, jakým je označován nebo s jakými je spojován přívlastky. Na 

ukázku uvádím následující označení orgasmu, která se ve zkoumaných článcích vyskytují.  

 

slastná sprcha TO stavidla rozkoše slastný vrchol 

vodotrysk slasti výbuch supernovy stříkání udělat se 

slastné aaach velký třesk království slasti postelové štěstí 

(žhavé) zemětřesení erotický jackpot výšlap ke hvězdám slastná propast 

erotická vichřice ohňostroj slasti vzletný výbuch orgastická smršť 

vlny slasti slastný vřískot vlna tsunami výbuch slasti 

slastný Mount 

Everest 

(sexuální, 

orgastický) Olymp 

  

 

Ve zkoumaných článcích lze také nalézt následující přívlastky, které se pojí 

s ženským orgasmem: bouřlivý, božský, slastný, nadpozemský, dunivý, nadoblačný, luxusní, 

pohádkový, dobře střižený, rozkošný, výbušný nebo rajský.  

Všechna tato označení, stejně jako přívlastky, konstruují orgasmus jako mimořádný 

a intenzivní zážitek, čímž de facto úplně zneviditelňují svá vlastní tvrzení o tom, že intenzita 

a podoba orgasmu je u každé ženy individuální. Čtenářky, jejichž orgasmus neodpovídá 

předkládaným měřítkům, tak mohou pak dle mého mínění v reakci na tyto články pociťovat 

vlastní orgasmus jako nedostatečný, nebo v očekávání mimořádného zážitku nemusí vlastní 

vyvrcholení vnímat vůbec jako orgasmus. To ostatně dokládá i jeden z článků, který je 

postaven na zkušenosti čtenářek s vlastním orgasmem.  

 

„V pubertě jsem si po pojmem vyvrcholení představovala něco neuvěřitelně 

divokého, intenzivního a beroucího dech. Jednou večer jsem si proto vlezla do postele dřív 

a pomáhala si různými rajcovními scénami, abych se dostala k vrcholu. Jenomže když přišel, 

bylo to je takové píchnutí a konec. Tenhle zážitek mě strašně zklamal.“ (JPŽ, Můj první 

orgasmus) 

 

„V dívčích časopisech jsem tehdy o orgasmu četla a malovala jsem si ho těmi 

nejdivočejšími barvami. Když jsme pak leželi v posteli, vyvrcholení přišlo celkem rychle. 

Jenomže já si myslela, že je to jenom součást příjemného pocitu během předehry, takže jsem 

přítele nutila jít dál a dál a zkoušet všechno možné. Ten můj vysněný orgasmus nepřišel a já 
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byla celá zklamaná. Až mnohem později mi došlo, že jsem ten večer explodovala hned 

několikrát. Jenom jsem to nepoznala.“ (tamtéž) 

 

Na podoby orgasmu v analyzovaných článcích lze pohlížet ještě z další roviny. 

Shrnula bych jí slovy, že žádný orgasmus, který žena prožívá, není dostatečně dobrý. 

Znamená to, že i pokud čtenářka orgasmus prožívá, měla by se snažit, aby byl vždy lepší. 

Jako nežádoucí je tedy předkládána nejen absence orgasmu, ale také absence snahy neustále 

na svém orgasmu pracovat. 

Lze tedy vypozorovat určitý tlak na posouvání orgastického zážitku vždy na vyšší a 

vyšší mety. Pokud žena nedosahuje orgasmu, měla by pracovat na tom, aby ho dosáhla při 

masturbaci. Pokud ho dosahuje při masturbaci, měla by pracovat na tom, aby ho dosahovala 

s partnerem. Pokud ho dosahuje s partnerem, měla by ho začít prožívat i při souloži. Pokud 

je její orgasmus způsoben stimulací klitorisu, měla by se snažit, aby ho dosahovala 

vaginálním drážděním. Pokud dosahuje orgasmu při souloži jen někdy, měla by se snažit, 

aby ho dosahovala vždy. Její orgasmus by měl být také delší, intenzivnější, měla by ho 

dosahovat snáze nebo v kratším čase. A pokud by toto vše bylo možné, měl by její orgasmus 

být mokrý, mnohonásobný, nebo by ho měla dosahovat simultánně s partnerem. 

 

„Základy už jste zvládla, takže můžete začít s orgastickými triky pro pokročilé. Určitě 

zapojte do hry bod G, což je hladký hrbolek o velikosti koruny, který si můžete nahmatat na 

přední straně pochvy asi tři centimetry od vstupu. Schválně ho zkuste bříškem prstu rytmicky 

stlačovat a uvidíte, jak božské pocity se ve vás za pět až deset minut rozpoutají. Většina žen 

se shoduje, že při laskání G – bodu zažívají mnohem silnější a uspokojivější orgasmus.“ 

(JPK, Prozradíme vám 4 kroky ke slastnému orgasmu) 

 

„Osobně zastávám spíše názor, že pokud má dvojice k sexu kladný vztah a baví ji, 

jde jen o to, naučit se fontánku probudit.“ (JPŽ, Cesta za rozkoší) 

 

„Neexistuje větší extáze než dvojitý slastný výbuch vás i vašeho milého. Jenomže 

málokdo si ho užívá pravidelně. Sehranému orgasmu trčí v cestě několik překážek, na nichž 

pokusy o společné protrhnutí cílové pásky většinou ztroskotávají. Odhalili jsme tři brzdy 

vrcholového souznění. Když je překonáte, dostane se vám sladké odměny v podobě postelové 

exploze, o níž jste se ani neodvažovali snít.“ (JPŽ, Společný orgasmus? Není to jen mýtus? 

Víme, jak ho dosáhnout!) 
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„Přesto nemůžu zapomenout na svůj nedávný sen, při kterém jsem prožila tak 

intenzivní vyvrcholení, že jsem se probudila celá zpocená. (…) Od té doby mi můj skutečný 

sexuální život připadá jak vyždímaný kus hadru“ (JPŽ, Užijte si báječný orgasmus ve 

spánku!)  

 

„Intenzivnější a delší, která žena by si ho nepřála mít? Přitom stačí pár triků, jak si 

vrchol slasti prodloužit.“ (JPŽ, 5 triků pro nadstandardní orgasmus) 

 

Podle mého názoru tak neustále dochází k vytváření malých exkluzivních skupin 

sexuálních zážitků, ze kterých je čtenářka vylučována. Jinými slovy v článcích je popisován 

orgasmus, který čtenářka nezažívá, ale který by měla chtít zažívat. Těžko soudit, zda 

autoři/rky konstruují takové podoby orgasmu nereflektovaně, nebo zda se jedná o 

promyšlenou strategii, která má zajistit další konzumaci vyprodukovaných mediálních 

sdělení.  

3.2.9 Orgasmus jako zdravý životní styl 

Tématem, které se též hojně objevuje ve zkoumaném vzorku, je spojitost ženského orgasmu 

se zdravím. Orgasmus je totiž v článcích, které tuto oblast tematizují, jednoznačně 

označován jako něco, co má pozitivní neřkuli blahodárný vliv na zdraví ženy. Toto spojení 

nabývá na důležitosti obzvláště v dnešní době, kdy je stejnými mainstreamovými médii, 

která tematizují ženský orgasmus, propagován zdravý životní styl, péče o tělo a zdraví. 

Ženský orgasmus tak vlastně zapadá do tohoto soudobého trendu.  

V některých článcích lze nalézt malé odkazy, či krátké zmínky o prospěšnosti 

orgasmu pro zdraví, jiné články nabízejí dlouhé výčty jeho pozitivních účinků na 

organismus. Pozitivní vlivy, které se objevují nejčastěji, jsou posilování imunity, hubnutí, 

udržování tělesné kondice, formování těla a odbourávání stresu. Dalšími zdraví prospěšnými 

vlivy je, že snižuje riziko rakoviny a srdečních chorob, oddaluje nástup menopauzy, protože 

vylaďuje hormony, zlepšuje čichové schopnosti díky prolaktinu, který orgasmus spouští, a 

který podporuje tvorbu kmenových buněk v čichovém centru mozku, dále zpevňuje kosti, 

zvyšuje práh bolestivosti a tím pomáhá například při artritidě nebo migréně, také zmírňuje 

premenstruační syndrom, pomáhá odblokovat některé svaly dolní části těla, zlepšuje spánek, 

protože uvolňuje, jindy naopak působí jako životabudič, posiluje také vnitřní svaly a bránici 

skrze dýchání, zlepšuje zuby, protože při líbání dochází se smývání kyselin ze zubní 

skloviny, které ji poškozují, celkově omlazuje a prodlužuje život. Pomáhá také zvyšovat 
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sebevědomí, zůstat v dobré mentální kondici a předcházet vzniku depresí a hromadění 

vzteku.  

Tento výčet vytváří pocit, že orgasmus je jakýmsi všelékem na lidské neduhy. 

V současné době, kdy je péče o zdravý životní styl trendem, který jde ruku v ruce s orientací 

na výkon, tak mohou zkoumané články vytvářet dojem, že žena, která orgasmus neprožívá, 

není a nemůže být dostatečně fit a tedy ani úspěšná. Důležitost orgasmu tak není vztažená 

pouze k sexualitě, ale též k celkové prosperitě a chodu lidského organismu. Opět zde vzniká 

prostor pro možné hodnocení vlastního orgasmu jako nedostatečného ze strany čtenářky. 

Pokud totiž čtenářka orgasmu dosahuje, a přesto není fyzicky zdravá, může nabýt dojmu, že 

její orgasmus není „ten správný“. Zkoumané články tak vytváří další tlak na ženu 

v souvislosti se zvyšováním vlastní sexuální kompetence. Obě tyto oblasti- sexualita a 

zdraví- jsou navíc vnímány jako striktně biologické, tedy lidskému tělu přirozené.  

V této práci jsem se snažila poukázat na to, jakým způsobem je vytvářen diskurz 

sexuality, tedy určitý soubor konceptů, pomocí nichž chápeme sexualitu. To znamená 

koncepty, které umožňují, ale zároveň limitují a určují naše vědění, chápání a prožívání 

sexuality. Snažila jsem se také ukázat, že koncepty, které diskurz o sexualitě tvoří, nejsou 

čistě biologického nebo fyziologického charakteru, ale že jsou kulturně a i historicky 

zatížené. Podobným způsobem je také utvářen pohled na lidské zdraví. Oblast, která se zdá 

být striktně biologická, není neutrálním popisem biologických a fyziologických jevů a 

procesů, ale konstrukcí, do které se promítají i dobové kulturní hodnoty. Projevuje se to 

například v tom, co je konstruováno jako zdravotní problém nebo co je konstruováno jako 

diagnóza. V tomto případě je zdravotním problémem i absence orgasmu, na který se nabalují 

další zdravotní potíže.  

 

Pokud odhlédnu od spojitosti zdraví s fyzickou a psychickou kondicí, lze ve 

výzkumném vzorku nalézt spojitost sexuální kompetence a orgasmu s něčím, co bych 

nazvala zdraví sociálních vztahů. Sexuální uspokojení ženy je totiž často ve zkoumaných 

článcích spojováno též s úspěchem na poli sociálních vztahů. Sexuální uspokojení se totiž 

pojí s psychickým uspokojením. Pokud ho žena dosáhne, stává se atraktivní pro muže, ale 

je také úspěšná v mezilidské komunikaci a interakci, ve které se zrcadlí její vyrovnanost, 

nabitá energie a sebevědomí. Úspěšnost v mezilidských vztazích s sebou pak přináší i 

pracovní úspěch. Zde je současně patrná spojitost mezi zdravím a tlakem na výkon. Pro 

příklad takovýchto propojení sexuální kompetence a úspěchu na poli sociálních vztahů 

uvádím následující:  
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„Dokazuje to i zkušenost třicetiletého projektanta Pavla: „Chodil jsem s velmi 

inteligentní dívkou, která ale nebyla příliš obratná v posteli. Nedokázala vycítit, kdy udělat 

jaký pohyb. Ležela jako prkno a já musel všechno obstarat sám. Když jsem ji seznámil 

s rodiči, mlela páté přes deváté a při každé osobnější otázce se červenala. Nakonec jsme se 

rozešli a já si našel novou přítelkyni, která s každým dovede poklábosit a v posteli neustále 

přichází s novými zlepšováky.““ (JPŽ, 4 největší chyby v sexu! Jak je napravíte?) 

 

Cílem této poznámky není problematizovat samotné spojování sexuálního 

uspokojení s psychickým zdravím a jeho následnou spojitost se sociálními vztahy. 

Problematická je podle mého názoru spojitost konkrétní představy o tom, co sexuální 

uspokojení znamená - tedy orgasmus, a potažmo jeho konkrétních charakteristik, které se ve 

zkoumaných článcích vyskytují, a které jsem se zde snažila popsat.  

3.2.10 Konstruování orgasmu jako nezbytnosti 

Téma důležitosti orgasmu ženy pro sexuální život a nejen pro něj bylo zmíněno v podstatě 

ve všech těchto kapitolách. Protože je to téma pro analyzované články stěžejní, ráda bych ho 

krátce shrnula v samostatné kapitole, aby nedošlo k jeho „rozpuštění“ v jednotlivých 

kategoriích a abych jeho důležitost podtrhla.  

 V rámci analýzy jsem tedy poukázala na to, že dosahování orgasmu je důležité nejen 

pro sexuální uspokojení ženy, ale také pro sexuální uspokojení muže. Potažmo se tak 

orgasmus ženy stává nástrojem k udržování partnerského vztahu, prostřednictvím něhož se 

žena podle analyzovaných článků definuje.  

 Další oblastí, kterou orgasmus ženy podle zkoumaných článků podstatně ovlivňuje, 

je celkové zdraví a pohoda, vyrovnanost.  

 Orgasmus je tak nejčastěji předkládán jako hlavní důvod toho, proč mít sex. Ve 

výzkumném vzorku jsem se dokonce několikrát setkala se spojením „mít chuť na 

orgasmus“, které umocňuje dojem, že to co se děje před ním nebo co k němu vede, není 

považováno za příliš důležité. 

Absence orgasmu při souloži je zkoumanými články konstruována jako moment 

frustrace, předstíraná vášeň, nedostatek touhy po partnerovi, nebo i důvod, proč změnit 

partnera. Přestože některé z článků připouští, že orgasmus nemusí být pro některé ženy 

hlavní motivací toho, proč sex provozovat, nebo cílem, ke kterému musí nutně směřovat, 

často dodávají symbolické a někdy též doslovné „ale“, které směruje čtenářky k tomu, že by 

ho měly chtít zažívat, i pokud absenci orgasmu při souloži ve vlastním životě nepovažují za 

problém.  
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„Po každém našem setkání jsem se cítila jako po maratonském běhu, ale bez zasloužené 

odměny za cílovou páskou. Nedosáhla jsem s ním orgasmu ani jedinkrát! Nakonec jsme se 

kvůli tomu raději rozešli.“ (JPŽ, 4 důvody, proč nemůžete mít orgasmus) 

 

„Stále se o něm mluví, ale ne každá žena ho má. Sex bez orgasmu může být dobrý, ale něco 

mu prostě chybí! Orgasmus k sexu patří a neměla byste o něm slýchat jen od kamarádek, či 

ho znát z filmů.“ (JPŽ, Chcete orgasmus? Máte ho mít!) 

 

„Jasně, některé ženy nepotřebují mít orgasmus úplně pokaždé a užívají si sex i bez něj. Ale 

kdo by nechtěl zažívat orgasmus častěji?“ (JPŽ, 8 tipů, jak dosáhnout vrcholu při sexu 

s partnerem) 

 

S důležitostí dosahování orgasmu, a to hlavně při souloži se pojí ještě jedno téma, 

které se ve výzkumném vzorku velmi často objevuje, a které jsem doposud nezmínila. Je jím 

předstírání orgasmu. To je analyzovanými články nejčastěji kritizováno, protože představuje 

pasivní postoj ženy k vlastnímu sexuálnímu uspokojení. Pokud totiž žena orgasmus při sexu 

nebo souloži předstírá, znamená to, že si sama zavírá dveře k tomu, aby se k němu mohla 

dopracovat. Z tohoto hlediska je „správným“ přístupem, který články předkládají, aktivní 

práce na vlastní sexuální kompetenci.  

 

„Ženský orgasmus působí na muže jako doping. Předstíraným vyvrcholením chceme 

svému příteli zvednout sebevědomí a dopřát mu pocit štěstí. Ukazuje se totiž, že uspokojený 

muž, který v noci podal dobrý výkon ve vaší posteli, jde ráno do práce odvážně, plný elánu 

a nažhavený znovu bojovat o pozici a peníze.“ (JPŽ, Rozkošný orgasmus! Nebojte se ho 

zažít!) 

 

„Někomu se možná s orgasmem po ránu začíná den lépe, ale mě ranní orgasmus 

psychicky a vlastně i fyzicky spíše obtěžuje. Nesoustředím se na něj, nebaví mě, prostě na 

něj nemám chuť. Stejně bych si ho nevychutnala, tak to řeším předstíráním.“ (JPŽ, Proč ženy 

předstírají orgasmus?) 

 

„Protože při každém milování orgasmus úspěšně předstíráte, je přesvědčený, že 

spokojená jste, a tedy není důvod, aby něco měnil. Od ženy předstírající vášeň a orgasmus 

není spravedlivé, když má nedostatky v sexu za zlé partnerovi. Předstíraná vášeň sice přinese 
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na chvíli klid, ale z celkového pohledu nakonec vztahu ublíží, protože špatně fungující 

milostný život se odrazí i v jiných oblastech.“ (JPŽ, Proč předstíráme orgasmus?) 

 

„Tyto představy většinou vyústí v to, že zatímco vy přemýšlíte, jak se zítra blýsknete 

v práci, on s vámi zběsile lomcuje v domnění, že stoupáte po orgastickém žebříku. 

Prostudujte tyhle čtyři důvody zaražených orgasmů, abyste už příště nemusela předstírat!“ 

(JPŽ, 4 důvody, proč nemůžete mít orgasmus) 

 

„Máte strach dát najevo pravé pocity? Pokud předstíráte vyvrcholení, abyste si 

nepřipadala méněcenná, přestaňte s tím.“ (JPŽ, Smát se v posteli? Ano!) 

 

Důvodem předstírání orgasmu může být buď snaha urychlit sex, vyhnout se 

nepříjemným otázkám partnera, který prostřednictvím absence orgasmu své sexuální 

partnerky může konstruovat svoji sexuální kompetenci jako nedostatečnou, nebo naopak 

povzbuzení partnera a dodání mu sebevědomí, nebo vyhnutí se pocitům trapnosti a 

konstruování vlastní nedostatečnosti.  

Ať tak či tak, celý koncept předstírání orgasmu vychází z toho, že je orgasmus 

považován za cíl sexu nebo moment, ke kterému sex směřuje a který označuje jeho konec. 

O tom, že je toto téma ve výzkumném vzorku poměrně dost exponované, svědčí fakt, že 

předstírání orgasmu se samostatně věnují dva články a dalších 14 ho tématizuje.  

3.2.11 Autorská reflexe konstruování sexuality a 

orgasmu 

Jak vyplývá z toho, co bylo řečeno výše, zkoumané články (re)produkují určité stereotypní 

představy o sexu, vytváří nebo zpětně potvrzují určitý obraz o tom, co je sex, a jak by měl 

být prožíván. Přesto lze na několika málo místech nalézt určité pokusy o reflexi.  

Tyto reflexe často míří do vlastních řad. To znamená, že autoři/ky článků si 

uvědomují, jakým způsobem mohou sama periodika učená ženám ovlivnit jejich sexuální 

aktivity nebo jejich prožívání. Za prvé, vyvrací, že ženy nutně potřebují dlouhý sex a 

romantiku. Za druhé, kritizují, že časopisy často vykreslují absenci orgasmu jako stigma, 

které poukazuje na sexuální nedostatečnost ženy. Podle těchto reflexí nemusí orgasmus být 

hlavní motivací pro to, sex mít, protože sex může být pro ženu uspokojující i bez něj. Za 

třetí, kritika míří i na účet tolik předkládaných návodných postupů k sexu a dosažení 

orgasmu kvůli jejich složitosti a snaze přetvořit sexuální aktivity ze spontánního projevu na 

stylizovanou scénu. Za čtvrté, reflektují také nesmyslnost předkládání univerzálních map 
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erotogenních zón ženského těla a zdůrazňují důležitost toho, co se děje během sexu v hlavě 

před redukcí sexuality na genitálie.  

 

„To úzce souvisí s hluboko zakořeněnými společenskými a sociálními vzorci smýšlení o 

sexuálních tématech. Obecně se má totiž za to, že soulož musí vést k orgasmu, a kdo ho 

z nějakých důvodů nedosáhl, na celé čáře zklamal. Nebo ho zklamal ten druhý. Zajímá nás 

pouze cíl, nikoli cesta.“ (JPK, Žádný dlouhý sex – rychle a vášnivě) 

 

„Z této dedukce si lidstvo odvodilo, že právě ženy třicátnice prožívají sexuální vrchol. A tak 

se od té doby na magickou třicítku těší nejen ženy, které žijí v představě, že v jejich sexualitě 

nastane zásadní zlom, začnou najednou prožívat nebeské orgasmy, ale i jejich muži.“ (JPŽ, 

Sexuální vrchol ve 30? Omyl!) 

 

Bohužel je však takových reflexí ve zkoumaném vzorku k nalezení úplné minimum, 

a nadto často zůstávají velmi povrchní nebo pouze částečné. Pro nastínění jsem použila 

následující příklady:  

 

„Víme, že už jste vyrostla z návodů, kdy kam a jak dát kterou ruku, aby se správně 

rozvibrovalo jeho tělo. Také víme, že tyhle rady vesměs nefungují obecně, protože jedním 

velkým zádrhelem bývá individualita každého z nás. (…), některé „stavební kameny“ vašeho 

sexuálního života mohou být nechtěně zahrnuty myšlenkovým haraburdím, vším tím smetím, 

které jste si přečetla jen tak y dlouhé chvíle v čekárně u zubaře a ono to ve vás začalo hlodat 

a hlodat. (…) Sexuální klišé se stala kliše, protože fungují. (…) Čím víc příjemných 

sexuálních zážitků budete mít, tím víc to budete chtít. Necháte-li dlouhé periody bez vybuzení 

sexuální energie, zapomenete, jak moc se vám to líbí. (…) Opakovaný sex s jednou ženou je 

to, jak muži ukazují lásku.“ (JPŽ, 20 opravdu důležitých faktů o sexu) 

 

„Masturbace je škodlivá, Naopak, je prospěšná – v době odloučení partnerů, nedostatku 

sexu či odlišného apetitu dvou lidí, kteří si jinak rozumějí. Kromě toho žena, která nezná 

vlastní tělo a neumí si sama přivodit orgasmus, v posteli většinou moc nezazáří.“ (JPŽ, Co 

se povídá o sexu) 

 

Autor/ka článku se sice snaží vyvrátit určité stereotypy a mýty spojené se sexualitou 

a ženským orgasmem, avšak na dalších místech článku zcela nereflektovaně stvrzuje jiné.   
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4 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala analýzou článků z vybraných internetových médií, které 

píší o ženském orgasmu. Cílem práce bylo ukázat, jak tato mediální sdělení konstruují 

ženský orgasmus, jeho podoby a prožívání, a tím poukázat na to, že orgasmus není pouze 

biologickým či fyziologickým jevem, za který je v českém kontextu považován, ale je nutně 

zatížen kulturními a historickými hodnotami.  

 Vybraná média na jednu stranu vytvářejí dojem emancipace ženské sexuality, a 

zdůrazňují právo ženy na sexuální potěšení a orgasmus. Na druhou stranu však, způsobem 

jakým o sexualitě žen a jejich orgasmu píší, vytváří jakoby univerzální vzorec pro to, jak má 

být sex provozován a prožíván. Tímto způsobem sexualitu žen svazují a de facto kontrolují. 

A přestože média sama deklarují mnohost a různorodost, ve skutečnosti podle mého názoru 

vytváří jasně ohraničené mantinely toho, jak má být sex prožíván a neviditelně marginalizují 

ty, které se do těchto limitů nevejdou.  

 Předně je třeba zmínit, že zkoumané články odrážejí heteronormativní upořádání 

společnosti, tedy berou v úvahu pouze heterosexuální sexualitu jako jedinou možnou, která 

stojí na binárních kategoriích pohlaví, tedy na dělení společnosti na základě biologického 

pohlaví na muže a ženy. Tyto kategorie přitom naplňují specifickými obsahy a vytváří tak 

charakteristiky toho, co je žena a co je muž z hlediska sexuality.  

 Obě pohlaví jsou analyzovanými články sexualizována, každé ale trochu jiným 

způsobem. Zatímco muž je vykreslován jako a priory sexuální stvoření, které je ovládáno 

přírodou, ženská sexualita je definována skrze partnerství. A protože sexuální uspokojení 

ženy je konstruováno jako důležitý aspekt sexuálního uspokojení muže, které se významným 

způsobem podílí na trvání partnerského vztahu, na ženy je v tomto ohledu vyvíjen nátlak, 

aby jej dosahovaly.  

 Sexuální uspokojení je však spojováno téměř výhradně s orgasmem, přičemž 

zkoumané články předkládají poměrně jasnou představu o jeho podobě a prožívání.  I přesto, 

že opakovaně zdůrazňují roli individuality každé ženy, konstruují orgasmus jako mimořádný 

zážitek, bez něhož sex v podstatě ztrácí smysl. I v rámci prožívání orgasmu však vytvářejí 

jakési malé exkluzivní skupiny orgasmů, které čtenářka neprožívá, ale měla by. Úkolem 

ženy by tak měla být snaha o to, aby byl její orgasmus lepší, intenzivnější, aby ho dosahovala 

snáze nebo několikrát. To znamená, aby se neustále posouvala na vyšší mety sexuálního 

uspokojení, přičemž ty nejvyšší mety jsou spojené s párovými sexuálními aktivitami, 

potažmo se sexem (souloží) s mužem. Zodpovědnost za vlastní sexuální uspokojení, 

sexuální uspokojení muže a trvání partnerského vztahu je tak překládána na ženu. 
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 S dosahováním sexuálního uspokojení však souvisí další aspekt, který má ve 

zkoumaných článcích silné zastoupení, a který jsem pojmenovala sexuální kompetence. Ta 

je odvislá od znalosti vlastního těla a toho, co se dané ženě líbí, ale také od neustálého 

zdokonalování se v oblasti sexu, sexuálních praktik a technik a aktivního dosahování 

sexuální zdatnosti. Ta je dosahována a zároveň limitována předkládanými návodnými 

postupy, které radí, jaké sexuální polohy či techniky by měla čtenářka zvolit a jakou sexuální 

odezvu by v ní měly vyvolat. Tyto návodné postupy tak nemají pouze informační charakter, 

který předkládá čtenářce možnosti, z nichž volí, ale nabývají podoby sexuálních imperativů. 

Koncept sexuální kompetence si tak přímo protiřečí  esencialistickým přístupem k sexualitě, 

z něhož zkoumané články vycházejí, což dokládají i četné biologické determinace, které 

v nich vyskytují.  

Fenomén ženského orgasmu má však také určitý přesah samotné sexuality. Již jsem 

zmínila jeho spojitost s partnerství, tak jak ji konstruují zkoumané články. Dalšími oblastmi 

jsou zdraví ale také úspěch ve společenských vztazích.  

Na závěr je potřeba zmínit, že zkoumané články nekonstruují pouze podoby a 

prožívání orgasmu nebo jeho vliv na (nejen) sexuální život. Podílejí se také na (re)produkci 

toho, co je a není považováno za sex, který je často redukován na soulož, ale také představy, 

že centrem sexuality, sexuálního potěšení a uspokojení jsou výhradně pohlavní orgány.  

 

Touto analýzou jsem chtěla přispět k diskusi o orgasmu žen, tedy tématu, které je 

podle mého názoru mediálně, ale i společensky exponované. Toto téma jsem se snažila 

v rámci práce vyčerpat, ale je pochopitelné, že v celkovém kontextu být vyčerpáno nemohlo. 

Pro příští výzkumy bych proto navrhovala věnovat se tématu orgasmu mužů, které v českém 

společenském kontextu nebývá problematizováno. Zajímavé by také určitě bylo analyzovat, 

jak by se lišila podobná analýza vycházející z webů, které jsou primárně určené 

neheterosexuálním ženám. Rovněž se domnívám, že by pro téma mohlo být přínosem zjistit, 

jaké jsou konkrétní reakce žen na vybrané články médií, která jsou určená převážně ženám.  
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