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ABSTRAKT 

 Řada studií se zabývala obsahy sexuálních fantazií (SF) a v mnoha studiích byly 

popsány mezipohlavní rozdíly ve frekvenci, obsahu i incidenci. Nicméně většina těchto 

studií pracuje kvantitativním způsobem analýzy. Data jsou získávána z dotazníků 

obsahující reduktivní výroky, které si mohou respondenti různě vyložit. Výsledky se tak 

napříč studiemi někdy značně liší. V předkládané práci jsme se proto rozhodli zkoumat 

obsah SF mužů a žen i pohlavní rozdíly mezi nimi kvalitativní i kvantitativní metodou 

analýzy dat. Pro náš výzkum jsme získali údaje o nejoblíbenějších SF (ve formě odpovědí 

na uzavřené otázky i ve formě volného textu popisujícího celou fantazii detailně v podobě 

filmového scénáře) od celkem 407 žen a 159 mužů. Výběr na základě kvót vytvořených 

podle údajů Českého statistického úřadu (2011) vybrali věkově reprezentativní vzorek 

100 žen a 100 mužů, na jejichž fantaziích byly prováděny analýzy.  V rámci kvalitativních 

analýz jsme popsali následující zajímavé kategorie týkající se ženských SF: sexuální 

aktivity vyskytující se v SF; význam submisivní role pro ženy; vysoká preference 

v skupinových aktivitách. U mužských SF byla zjištěna velká variabilita explicitních 

sexuálních aktivit; aktivní a dominantní role muže; častější střídající se pozice muže 

v rámci své SF. Nejvýraznější pohlavní rozdíly zjištěné kvalitativní metodou byly 

v popisu jednotlivých aktérů a jejich role v rámci SF.  

Novátorským přínosem této práce je analýza struktury SF. Pokoušeli jsme se zjistit, 

zda struktura SF odpovídá popsané struktuře fází dvořícího chování (Kolářský 

& Madlafousek). Struktura většiny SF, zejména ženských fantazií, v nichž se objevovaly 

2 osoby, naplňovaly všechny fáze SMS. Ve fantaziích v nichž se nacházelo více aktérů 

a v SF s BDSM tématikou tyto fáze nebyly nalezeny. 

Pomocí Chí kvadrátu jsme testovali některé v literatuře zmiňované pohlavní rozdíly 

objevujících se v SF mužů a žen. 

ABSTRACT 
Several researches have studied sexual fantasies (SF), and many studies have 

described the gender differences in frequency, content and incidence. However, most of 

these studies work in a quantitative way of analysis. The data are obtained from 
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questionnaires containing reductive statements that can be interpreted differently by 

respondents. The results are sometimes very different across studies. In the present 

work we have therefore decided to use qualitative and quantitative method of analysis to 

study the content of SF of men and women and to describe the gender differences. For 

our research, we obtained data describing the most popular SFs (using a questionnaire 

with closed-end and open-end questions and also from a freely written favourite SF in 

the form of a film script by respondents) from a total of 407 women and 159. The sample 

was based on quotas created according to the data of the Czech Statistical Office (2011). 

The quotas selected an age-representative sample of 100 women and 100 men whose 

fantasies were analysed. In terms of qualitative analyses, we have described the 

following interesting categories regarding female SF: sexual activity occurring in SF; the 

importance of a submissive role for women; high preference in group activities. In male 

SF, a large variability of explicit sexual activities was found; the active and dominant role 

of a man; more frequent alternating male positions within their SF. The most 

pronounced gender differences identified by the qualitative method were in the 

description of individual actors and their role within SF. 

The innovative contribution of this work is the analysis of structure of SF. We tried 

to find out whether the structure of SF corresponds to the described structure of the 

phases of courting behaviour (Kolářský & Madlafousek). The structure of most SFs, 

especially of female fantasies, in which 2 people appeared, filled all phases of the sexual 

motivational system (SMS). These phases were not found in fantasies in which there 

were more actors and in SFs with BDSM activities. 

Using Chi-squared test, we tested some of the gender-specific sex differences found 

in SF men and women. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Sexuální fantazie 
Sexuální fantazie (SF) zahrnují jakýkoliv mentální obraz mající pro jedince erotický 

význam (Sierra et al., 2006). Dnes je již akceptováno, že SF jsou společnou zkušeností 

pro většinu mužů a žen (např. Knafo & Jaffe, 1984) a obsahově nejběžněji zahrnují sex 

a romantiku (Singer, 1966). 

Leitenberg & Hanning (1995) ve svém přehledovém článku uvádějí, že 77 – 100% 

mužů a žen uvedlo, že se u nich alespoň jednou za život objevila SF mimo sexuální 

aktivitu a že přibližně 86% mužů a 69% žen fantazírují během masturbace. Jsou tedy 

důležité pro komplexní chápání lidské sexuality (Leitenberg & Henning, 1995). SF, 

narozdíl od reálného sexuálního chování, nezávisí na participaci partnera, tudíž mohou 

relevantněji odrážet vrozené i naučené pohlavní rozdíly v sexuálních preferencích (Ellis 

& Symons, 1990). 

Pro účely této diplomové práce bude používána následující, kterou považujeme za 

nejkomplexnější: 

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

nějakou romantickou či sexuální aktivitu. Může být čistě imaginativní nebo zcela 

realistická. Přichází spontánně nebo může být úmyslně vyvolána, popřípadě 

vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy. Sexuální fantazie 

se mohou odehrávat mimo sexuální aktivitu nebo se mohou objevovat během 

masturbace nebo sexuální aktivity s partnerem. (Wilson, 1978).“   

V odborné literatuře je definic SF mnoho, avšak většina z nich předpokládá, že 

takové myšlenky jsou příjemné a záměrné (Leitenberg & Henning, 1995). Proto většina 

výzkumníků dospěla k závěru, že přítomnost sexuálních myšlenek je ukazatelem 

sexuálního zdraví (Moyano & Sierra, 2014). Nicméně, jak zdůraznili Bancroft, et al. 

(2003), časté myšlenky o sexu mohou být problematické u jedinců, kterým jsou takové 

myšlenky nepříjemné. U výzkumu SF je důležité rozlišovat, zda pocity, které provází 

SF, jsou pozitivní nebo negativní, protože vzorec sexuální odpovědi u mužů i žen je 

ovlivněn emocionální reakcí vůči sexuálním myšlenkám. Konkrétně pozitivní vliv má 
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tendenci být spojen s pozitivními výsledky a negativní vliv má tendenci být spojován 

s negativními výsledky (Carvalho et al., 2013). 

Renaud & Byers (1999) zjistili, že téměř 84% vysokoškolských studentů uvedlo, že 

se u nich alespoň jednou za život objevila SF s negativním pocitem. V důsledku toho 

autoři použili termín sexuální kognice k shrnutí široké škály myšlenek, obrazů 

a fantasií. Sexuální kognice zahrnuje prchavé sexuální myšlenky nebo obrazy, 

propracovanější a opakující se SF, sexuální myšlenky, které jsou prožívány negativně 

a sexuální myšlenky a fantazie, které jsou vyvolávány úmyslně (Moyano & Sierra, 

2014). Renaud & Byers (1999) rozlišili sexuální kognice na pozitivní a negativní. 

Pozitivní sexuální představy jsou definovány jako myšlenky, které jsou přijatelné, 

příjemné a ego-syntonní a negativní představy jako myšlenky, které jsou nepřijatelné, 

nepříjemné a ego-dystonní. Oba typy sexuálních kognicí mohou být prožity během 

masturbace, sexuální aktivity s partnerem nebo mimo jakoukoliv sexuální aktivitu 

(denní snění), to znamená, sexuální kognice se mohou objevit v sexuálním 

i nesexuálním kontextu. Samotný obsah nestačí k rozlišení mezi pozitivní a negativní 

sexuální kognicí – ta samá kognice může být někdy prožita pozitivně, jindy zase 

negativně. 

Tato diplomová práce zkoumá kvalitativním přístupem obsah a strukturu SF mužů 

a žen, konkrétně jsme se dotazovali na nejoblíbenější SF našich respondentů. 

Předpokládá se, že taková SF je spojena s pozitivními pocity. Výsledky práce mohou být 

využity při tvorbě stimulů pro měření sexuálního vzrušení mužů a žen. 

1.1. Evoluční vysvětlení vzniku SF 

Evoluční psychologie nahlíží SF jako adaptace utvářené dlouhodobým evolučním 

procesem přírodního nebo pohlavního výběru (např. Buss, 2002). SF nepodléhají 

participaci partnera ani vnějšímu tlaku okolí. Mohou tak lépe reflektovat mezipohlavní 

rozdíly v sexualitě a mohou napomoci k odhalení evolučních tlaků, které vedly 

k mezipohlavním rozdílům v psychice (Ellis & Symons, 1990). 

Dle základního evolučního předpokladu hlavním cílem života každého jedince je 

rozmnožit se a přenést své geny do další generace, a to nezávisle na pohlaví. Výsledkem 

fylogenetického vývoje lidského druhu existují vrozené faktory sexuální motivace, které 
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mají především reprodukční funkci (Wilson, 1978). Při výběru partnera jsou mnohem 

opatrnější ženy, kvůli velkému nepoměru mezi muži a ženami v počátečních investicích 

do potomstva (velikost a počet produkovaných spermií x velikost a počet produkovaných 

vajíček a následná závislost potomka na matce – např. dlouhá doba kojení). Hlavním 

cílem pro ženu je z evolučního hlediska najít si dlouhodobého partnera (např. kvůli 

přístupu ke zdrojům), nikoliv jen krátkodobé sexuální potěšení (Diamond, 2003). Větší 

četnost výskytu SF tak lze očekávat u mužů než u žen. Teorie rodičovských investic 

a sexuální selekce se odráží i v obsahu SF. Například Buunk et al. (2002) tvrdí, že ženy si 

v SF častěji představují muže s vlastnostmi spojenými s vyšším statusem (příjem, 

vzdělání, sebevědomí, dominance, sociální postavení), zatímco muži si v SF představují 

ženy s vlastnostmi symbolizující reprodukční hodnotu (fyzický vzhled). 

2. Faktory ovlivňující četnost výskytu SF 

Jak často se objevují SF u mužů a u žen, bylo zkoumáno různými způsoby. Například 

Jones & Barlow (1990) provedli studii na vysokoškolských studentech, které požádali, 

aby si zaznamenali, kdykoliv se u nich objevila SF během masturbace nebo když se 

objevila vyvoláním nějakým externím stimulem (kniha, film) a zároveň pokaždé, když 

měli interně (vnitřně) generovanou SF. Muži uváděli, že mají o něco více než 4,5 externě 

vyvolaných SF denně, přibližně 2,7 interně generovaných SF za den a méně než 1 

masturbační SF za den. Ženy ve srovnání uváděly pouze 2 externě vyvolané SF denně a 

přibližně 2,5 vnitřně generovaných SF za den. Zároveň uváděly méně než 1 masturbační 

SF za den. Pokud jsou tato čísla spojena, muži uváděli přibližně 7,2 SF za den ve 

srovnání s 4,5 SF u žen. Ostatní studie konzistentně uvádějí, že muži mají více SF za den 

než ženy (např. Ellis & Symons, 1990; Knafo & Jaffe, 1984; Knoth et al., 1988). 

Existuje několik faktorů, které ovlivňují četnost výskytu SF. V následujících 

podkapitolách budou tyto faktory popsány. 

1.1. Masturbace 
Muži masturbují častěji než ženy a začínají pravidelně masturbovat v ranějším věku, proto 

jejich SF mají větší příležitost spárovat se s orgasmem a následně tedy být pozitivně posilovány 

(Leitenberg & Henning, 1995). Ovšem pokud by tato hypotéza ohledně vzájemného pozitivního 

posilování mezi masturbací a SF byla dostačující pro vysvětlení mezipohlavních rozdílů 
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v četnosti výskytu SF, dalo by se předpokládat, že muži budou hodnotit své SF jako příjemnější 

než ženy. Tento předpoklad byl ale studiemi vyvrácen. Například Ellis & Symons (1990) uvedli, 

že ačkoliv muži v jejich vzorku měli častěji SF než ženy, hodnocení pozitivních a negativních 

pocitů se mezipohlavně nelišilo. Faktem však zůstává, že muži masturbují častěji než ženy 

(Oliver & Hyde, 1993). Muži taktéž v dřívějším věku začínají s masturbací, tedy i počet 

příležitostí k výskytu SF je vyšší. To se následně může odrazit v celkové četnosti výskytu SF. 

Nelze však vyloučit ani opačný vztah, tedy že vyšší četnost výskytu SF u mužů může vést 

k většímu počtu masturbací (Kinsey et al., 1953). 

1.2. Sociobiologické faktory 
 Základním sociobiologickým předpokladem je, že přirozený výběr podporuje 

jakékoliv chování, které maximalizuje reprodukční úspěch jednotlivce (Elis & Symons, 

1990). Výsledkem je, že evoluce údajně upřednostňovala samce, kteří byli nejsilnější pro 

potenciální partnerky a kteří se nejsnáze vzrušili sexuálními představami a fyzickými 

atributy potenciálních partnerek. Takové vlastnosti umožnily oplodnění více samic 

a tedy i více potomků. Na druhou stranu samice musí do potomků mnohem více 

rodičovsky investovat (čas, energie) než muži. Aby se mohly o potomka plně postarat, 

musí si vybrat takového partnera, který jim k tomu zajistí dostatek zdrojů. Proto v tomto 

předpokladu evoluce údajně upřednostňovala ty samice, které byly vysoce selektivní ve 

výběru samců a pro něž se sexuální vzrušení vyskytlo pouze jako výnos bezpečného 

a citově blízkého vztahu. Podle sociobiologické teorie by tyto evoluční rozdíly 

v sexuálním chování vedly k očekávání častějších a různých SF spíše u mužů než u žen 

(Ellis & Symons, 1990). Sociobiologická teorie také tvrdí, že hormonální rozdíly by 

mohly být fyzickým mechanismem, skrz který evoluční síly řídí rozdíly ve frekvenci SF 

u mužů a u žen (Kinsey et al., 1953). Studie ukázaly, že existuje velký rozdíl v hladinách 

testosteronu mezi muži a ženami v momentě, kdy sexuálně dospějí a hladina 

testosteronu tak může ovlivnit četnost výskytu SF. Před pubertou hladiny testosteronu 

u chlapců a dívek podobné, ale poté se hladina u chlapců zvýší cca 10x – 20x, zatímco 

u dívek pouze cca 2x (Udry et al., 1985). Udry et al. (1985) ve studii na chlapcích (12 – 16 

let) zjistili, že hladina testosteronu v séru nezávislá na pubertálním vývoji sama o sobě, 

byla významným prediktorem četnosti výskytu SF, zatímco šest dalších hormonů nebylo. 

Dále když pak byli chlapci rozděleni do kvartilů na základě hladin testosteronu, 58% 

v nejnižším kvartilu mělo SF méně jak jednou za den, zatímco jen 27% chlapců 
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v nejvyšším kvartilu mělo SF méně jak jednou denně. Udry et al. (1986) provedli 

podobnou analýzu na dívkách, co již měly menstruaci (13 – 16 let). Opět hladiny 

testosteronu určovaly četnost SF, zatímco ostatní hormony jako estrogen, progesteron, 

luteinizační hormon nikoliv. Navíc věk a pubertální vývoj neukázaly žádnou další 

variabilitu v četnosti výskytu SF (Udry et al., 1986). 

 Experimentální studie s hypogonadálními muži a menopauzálními ženami 

podporují výše uvedená zjištění. Přestože podávání exogenního testosteronu dospělým 

mužům s normální hladinou testosteronu nemá žádný vliv na sexuální chování, jasně 

stimuluje sexuální motivaci a fantazie u hypogonadálních mužů s abnormálně nízkými 

hladinami testosteronu. Ve skutečnosti se zdá, že testosteron má větší vliv na myšlení na 

sex a SF než na erektilní funkci (Bancroft, 1984).  

1.3. Věk 
Obvykle se předpokládá, že SF se začnou pravidelně vyskytovat během raného dospívání, 

souběžně s nárůstem pohlavního styku a sexuálního vzrušení. Retrospektivní studie 

naznačují, že průměrný věk výskytu první SF dospělí uvádí přibližně mezi 11. – 13. 

rokem. Gold & Gold (1991) zjistili, že muži uvedli výskyt jejich první SF v průměrném 

roku 11,5 a ženy v průměrném věku 12,9 (Gold & Gold, 1991). Tento věkový rozdíl ve 

výskytu první SF se může zdát paradoxní vzhledem k tomu, že dívky prožívají pubertu 

dříve než chlapci, nicméně je konzistentní se zjištěním, že adolescentní dívky uvádějí 

počáteční výskyt sexuálního vzrušení o několik let později než chlapci (Knoth et al., 

1988). 

 To, kdy se u lidí začnou vyskytovat SF, mohou ovlivnit i různé spouštěče Gold & 

Gold (1991) požádali své participanty, aby popsali události nebo zkušenosti, které vedly 

k jejich prvotním SF. Ženy častěji odpovídali, že jejich první SF byly stimulovány 

partnerskými vztahy (31% žen vs. 6% mužů). Muži uváděli, že jejich první SF byla 

spuštěna vizuálním stimulem. 59% mužů a 39% žen uvedlo, že první SF byla 

vyprovokována tím, že viděli nahou dívku / chlapce a 27% mužů a 7% žen uvedlo, že 

jejich první SF byla spuštěna viděním svůdné (sexy) starší osoby, jako např. učitel. 

 Ačkoliv se u mužů mohou vyskytovat SF v dřívějším věku než u žen, vzorec změny 

v četnosti výskytu SF během života se zdá být pro obě pohlaví stejný. U malých dětí 
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a starších lidí se sexuální fantazie vyskytují méně často než u adolescentních lidí a lidí 

v reprodukčním věku. Například ve studii Cameron & Biber (1973) byli účastníci 

v náhodně zvoleném čase tázáni, na co mysleli v předešlých 5 minutách a jestli vůbec 

mysleli na sex. Do studie byly zařazeny děti ve věku 8 – 11 let, takže mohly být 

porovnány s ostatními účastníky studie. Přibližně 25% chlapců a dívek mladšího věku 

odpověděli, že na sex mysleli. Tato míra se zvýšila na maximum ve věku 14 – 15 let (57% 

chlapců a 42% dívek myslelo na sex. Ve věku 56 - 64 let pouze 19% mužů a 12% žen 

odpovědělo, že se u nich vyskytly myšlenky na sex.  

 Studie prováděné pouze na dospělém vzorku ukazují lineární pokles v četnosti 

výskytu SF a denního snění (např. Giambra 197; Halderman et al., 1985). Brown & Hart 

(1977) tvrdí, že u žen frekvence SF narůstá do cca 35 let, pak stagnuje a nakonec 

u starších žen frekvence klesá (Brown & Hart, 1977). Klesající frekvence sexuální fantazie 

u starších dospělých pravděpodobně odráží obecně snížení frekvence pohlavního styku, 

stejně jako pokles frekvence masturbace, během nichž se často SF vyskytují. Možným 

vysvětlením také je, že tento výsledek odráží zaobírání se jinými záležitostmi, než je sex 

(např. děti, práce, zdraví). Zároveň výsledky existujících studií tvrdí, že četnost výskytu 

SF během nesexuálních aktivit také klesá, stejně jako frekvence denního snění vůbec. 

Nemusí se tedy jednat čistě o sexuální kontext (Singer & McCraven, 1961). 

1.4. Zkušenosti 
Byrne (1977) uvádí, že sexuální zkušenost je naprosto zásadním faktorem pro vznik 

SF. Jeho model zastává názor, že sexualita zahrnuje kognitivní nebo informační 

afektivní, hodnotící a behaviorální složku, která je nakonec založená na sexuálních 

zkušenostech jedince (Byrne, 1977). SF jsou spojeny s kognitivními, afektivní 

a behaviorálními systémy, protože SF obsahují informace a afektivní reakce a mohou 

vést k otevřeným reakcím. Ve skutečnosti mohou být fantazie hnací silou lidské 

sexuality, přičemž obsah fantazie je pravděpodobně stále více závislý na sexuální 

zkušenosti. Pro některé jedince však může být SF použita také jako náhrada za sexuální 

aktivity (Chick & Gold, 2015). Kinsey et al., (1953) zjistil, že masturbační SF žen byly 

častěji založeny na jejich sexuálních zkušenostech než masturbační SF mužů. Brown 

a Hart (1977) zjistili, že ženy, které ještě neměly pohlavní styk, hlásily polovinu tolik SF 

jako sexuálně zkušené ženy. Carlson a Coleman (1977) zjistili, že jednotlivci s větším 
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počtem sexuálních zkušeností vykazují větší repertoár a frekvenci SF. Knafo a Jaffe 

(1984) zjistili, že sexuální zkušenost byla pozitivně korelována jak s vyšší frekvencí, tak 

i vyšší variabilitou v obsahu. Tato tvrzení podporuje i recentní studie (Chick & Gold, 

2015), která tvrdí, že sexuálně zkušení jedinci uváděli delší, podrobnější, emotivnější 

a častější SF než sexuálně nezkušení jedinci. Toto naznačuje, že pro sexuálně zkušené 

a liberálně smýšlející jedince je komfortnější přemýšlet o svých SF a zaznamenávat je.  

1.5. Promiskuitní tendence 
Konstrukt sociosexuality zaznamenává rozdíly mezi jedinci v tendencích mít 

náhodné, nezávislé sexuální vztahy. Termín byl představen ve studii Kinsey et al. (1953), 

který ho použil pro popsání sexuální liberálnosti a promiskuity mezi jedinci. Dotazník 

The revised Sociosexual Orientation Inventory (SOI-R; Penke, 2008): určuje míru 

ochoty angažovat se bez hlubších citových závazků v sexuálním vztahu. Obsahuje 9 

uzavřených otázek. Otázky 1-3 se dotazují na sexuální chování, otázky 4-6 se zabývají 

postoji k sexu a otázky 7-9 se zabývají sexuální touhou. Sečtením hodnot se pak 

vypočítává ze všech 9 otázek celkový skór sociosexuální orientace. 

Sociosexuální touha obvykle ukazuje jeden z největších mezipohlavních rozdílů 

v psychologii (Hyde, 2005). V průměru mají muži více obsahově neomezených SF (Ellis 

& Symons, 1990), jsou svolnější k sexu s cizími lidmi a vyžadují větší rozmanitost 

budoucích sexuálních partnerů (Schmitt et al., 2003). Jako proximátní vysvětlení bylo 

navrženo, že fyziologické systémy pro sexuální přitažlivost jsou závislejší spíše u žen než 

u mužů na fyziologických systémech pro interpersonální vazbu (Diamond, 2003). Navíc 

teorie rodičovských investic tvrdí, že sexuální rozdíly v sociosexuální touze je evolučně 

vyvinutá psychologická adaptace na rozdíly v minimálních rodičovských investicích mezi 

pohlavími (Buss & Schmitt, 1993), což znamená vyšší potenciální přínosy a nižší náklady 

na krátkodobé páření mužů než u žen (Trivers, 1972 in Penke & Asendorpf, 2008). 

Krejčová (2014) ve své diplomové práci zjistila, že ženy, které se vyznačují větší 

sociosexualitou a jsou tedy promiskuitnější, jsou schopny lépe a déle rozvíjet své SF 

(Krejčová, 2014). Pro ženy, ale nikoliv pro muže, větší sociosexuální orientace byla 

asociována s vyšší frekvencí dominantních SF. To může být vysvětleno tak, že 

promiskuitnější ženy se odklánějí od femininní genderové role. Tradiční sexuální scénář 

navádí ženy, aby se soustředili na lásku a romantiku v kontextu partnerských vztahů 



- 16 - 
 

(Amaro et al., 2001). Navíc vzhledem k tomu, že jsou ženy naváděny k sexuální pasivitě 

(Warshaw & Parrot, 1991 in Yost & Zurbriggen, 2006), ženy, které si představují vlastní 

dominanci, se také odklánějí od tradičního scénáře. Je možné, že ženy, které odmítají 

tradiční společenské předpoklady ohledně sexu tím, že jsou promiskuitnější, jsou 

zároveň také schopně experimentovat ve svých SF s takovými aktivitami, které jdou proti 

tradičním genderovým rolím (Yost & Zurbriggen, 2006). 

1.6. Sociokulturní vlivy 
Není pochyb, že ženy a muži v západních kulturách jsou v otázce sexu socializováni 

odlišně než ve východních kulturách (Gagnon & Simon, 1973). Ženám je doporučováno, 

aby byly opatrné, aby zabránily nežádoucímu těhotenství a vyhnuly se tak nevalné 

reputace. Součástí mužství je budování sexuálního úspěchu („bodování“) a část ženství je 

působit sexuálně nedostupně. Podle sociokulturní teorie, zdrženlivost v ženské sexualitě 

mimo dlouhodobý partnerský vztah má kořeny v patriarchálních společenstvích. Muži si 

chtěli být jistí, že jejich potomci budou doopravdy jejich a od žen se vyžadovalo, aby před 

sňatkem byly stále panny (Leitenberg & Henning, 1995). Lze očekávat, že se tyto odlišné 

sociokulturní přístupy k mužům a ženám odrazí i v obsahu a celkové frekvenci SF. 

Sociokulturní teorie, stejně jako sociobiologická teorie, předpokládá, že ženy budou 

hodnotit romantické představy jako akceptovatelnější a možná i sexuálně vzrušivější než 

sexuálně explicitní představy vytrhnuté z jakéhokoliv kontextu týkajícího se 

partnerských vztahů. Knoth et al. (1988) zjistili, že když se adolescentních dívek 

a chlapců ptali, který ze stimulů spíše vede k sexuálnímu vzrušení, 75% chlapců a jen 

39% dívek odpovědělo kladně vůči sexuálním stimulům, oproti tomu 36% chlapců a 50% 

dívek odpovědělo kladně vůči romantickým fantaziím. Wincze et al. (1977) ve své studii 

zjistili, že přestože explicitní scény vyvolávaly nejvyšší genitální vzrušení, ženy tyto 

stimuly nehodnotily jako nejvzrušivější. Tyto výsledky vznášejí metodologickou otázku, 

že možná ženy neuvádějí tak častý výskyt SF jako muži, protože si neuvědomují, že jsou 

sexuálně vzrušené určitou představou nebo zkrátka nepovažují romantické SF bez 

explicitních sexuálních aktivit za SF. Ve finále toto může významně snížit ženami 

uváděnou frekvenci SF. Nicméně i kdyby toto byla pravda, stejně by existovaly rozdíly 

v celkové četnosti výskytu SF, protože muži masturbují častěji než ženy a SF se u nich 

vyskytují často právě během masturbace (Leitenberg & Henning, 1995). 
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Muži mohou mít také více SF než ženy čistě proto, že jsou více externě vystaveni 

sexuálním obrazům, které mohou být spouštěči SF. Například populární média 

a reklamy častěji sexuálně vyobrazují ženy než muže. Oblékání v západní kultuře také 

zdůrazňuje sexuální znaky žen více než mužů (Leitenberg & Henning, 1995). 

2. Obsah SF 

Ačkoliv se zdá, že počet různých SF, může být u jedince až nekonečný, mohou být 

rozděleny do dvou výlučných kategorií – a) vzpomínky na minulé sexuální aktivity; b) 

aktivity, které jedinec neprožil, ale je pro něj vzrušující si je představovat. Existují dva 

základní způsoby v analyzování obsahu SF – a) faktorová analýza s pomocí tzv. 

checklistů; b) volný popis SF respondentů (nejoblíbenější/nejčastěji se 

vyskytující/nejbizarnější, atd.). 

2.1. Faktorové studie obsahu SF 
Relativně velký počet studií použil faktorovou analýzu pro zjištění kategorií SF 

(např. Crepault et al., 1976; Crepault & Couture, 1980; Iwawaki & Wilson, 1983; 

Meuwissen & Over, 1991; Smith & Over, 1991). Účelem této metody je identifikovat 

a statisticky zanalyzovat variabilitu v rámci pozorovaných proměnných a často je užita za 

účelem zmenšení počtu zkoumaných proměnných na relevantní jednotky. Tato metoda 

umožňuje nalézt tzv. skryté společné charakteristiky, které jsou společné pro několik více 

pozorovaných proměnných (Hendl, 2005). Většinou tyto studie dopředu nabídnou svým 

respondentům seznam SF, který je vytvořen na základě rozhovorů nebo minulých 

studiích. Participanti jsou pak tázáni, zda se u nich taková SF někdy objevila nebo ne, 

četnost výskytu dané SF a někdy se výzkumníci dotazují na vzrušivost jednotlivých SF. 

Následně je na sesbíraných datech provedena faktorová analýza (Leitenberg & Henning, 

1995). Jedním z největších metodologických problémů těchto studií je, že výsledky závisí 

na položkách na předloženém seznamu. Tudíž pokud nějaké aktivity nejsou v seznamu 

zahrnuty, nemohou logicky v závěru analýzy vyjít jako jeden z faktorů (Meuwissen 

& Over, 1991). Druhým metodologickým problémem je to, že každá studie pracuje 

s jiným seznamem SF, tudíž nelze považovat výsledné faktory za zcela reliabilní 

(Leitenberg & Henning, 1995). 
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 Výše uvedené studie společně tvrdí, že SF lze rozdělit do oddělených kategorií 

(dimenzí) a to i navzdory tomu, že každá ze studií použila jiný seznam SF. Uvádí, že 

existují čtyři ústřední obsahové dimenze SF pro muže a ženy: a) obvyklé intimní, 

heterosexuální výjevy s minulými, současnými nebo imaginárními milenci, kteří jsou pro 

osobu mající takovou SF známé; b) scény zahrnující sexuální sílu a neodolatelnost 

(zahrnující svádění, více aktérů, apod.); c) „zakázané“ sexuální aktivity – jiné prostředí 

SF, sexuální pozice, podezřelí partneři; d) SF, kde je ústředním tématem rozdělení rolí 

submise – dominance, je uplatňována fyzická síla nebo se objevují sadomasochistické 

představy (Leitenberg & Henning, 1995). Boudová (2015) ve své bakalářské práci 

testovala relevanci těchto dimenzí kvalitativní metodou a bylo prokázáno, že SF nejde 

takto striktně do dimenzí rozdělit, protože jedna SF zpravidla zapadá hned do několika 

kategorií zároveň (Boudová, 2015). 

 Současně se používá několik standardizovaných metod pro zjišťování obsahu SF. 

Škála denního snění (Sexual Daydreaming Scale (SDS) - Giambra, 1980), Mužský 

dotazník SF (Male Sexual Fantasy Questionnaire (MSFQ) – Smith & Over, 1991), Ženský 

dotazník SF (Female Sexual Fantasy Questionnaire (FSFQ) – Meuwissen & Over, 1991), 

Hurlbertův Index SF (Hurlbert Index of Sexual Fantasy - Hurlbert & Apt, 1993), 

Dotazník SF (Sex Fantasy Questionnaire – Wilson et al., 1981). 

 SDS obsahoval inventář imaginativních procesů (Imaginal Processes Inventory) 

a byl navržen tak, aby mohl být používán v normální populaci. Na škále se erotický obsah 

odvolává k dennímu snění jedince. Prokázala se jeho vysoká konzistence (Giambra, 

1977). MSFQ zahrnuje subškály pro a) genitální SF; b) SF zahrnující sex na veřejnosti; c) 

smyslnost; d) SF dominance-submise; e) sexuální agrese. Těchto pět dimenzí bylo 

vytvořeno na základě hodnocení SF heterosexuálními studenty. FSFQ obsahuje pět 

subškál SF – a) genitální SF; b) smyslové SF; c) SF sexuální síly; d) submisivní SF; e) 

zakázané sexuální aktivity. Oproti tomu Hurlbertův Index SF testuje různé myšlenky a 

emoce spojené se SF. 

 V průkopnické studii (Hariton & Singer, 1974) poskytli 141 vdaným ženám 

seznam SF o 15 položkách. SF, kterou ženy označovaly, jako nejčastěji se vyskytující byla 

romantická představa a hned v závěsu byla představa, že žena je fyzicky přemožena 

a nucena poddat se sexuálním aktivitám. Dále ženy uváděly SF na základě svých 
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předešlých sexuálních zkušeností a SF, kde žena dělá něco zakázaného (Hariton 

& Singer, 1974).  

V další studii Crepault et al. (1976) žádali po ženách, aby určily, zda se u nich 

nikdy, někdy nebo často vyskytla některá z 31 SF na předloženém seznamu. Výsledkem 

bylo nalezení a interpretace šesti faktorů spíše na základě jejich psychologického 

významu, než z hlediska identifikování obsahu. Ty byly nazvány jako a) popírání 

zodpovědnosti (agresivní témata); b) dialektika (témata zosobnění vs. odosobnění); c) 

narcismus (témata zakázaných aktivit a sexuálních odchylek); d) chtíč dospělého statusu 

(témata svádění), e) masochismus (témata ponižování); f) potřeba ujištění o fyzickém 

vzhledu (motivy exhibicionismu a voyeurství), (Crepault & Couture, 1976). V paralelní 

studii (Crepault & Couture 1980) byly identifikovány dimenze mužských sexuálních 

fantazií: sexuální síla, agresivita, masochismus, mateřská image, exhibicionismus 

a potřeba dokázání si sexuální dominance. Zároveň výzkumníci zjistili, že dvě 

nejoblíbenější SF pro muže i ženy byly a) představování si jiného partnera než svého 

současného a b) představování si své minulé sexuální zkušenosti. (Crepault & Couture, 

1980). 

Wilson & Lang (1981) identifikovali pomocí faktorové analýzy explorační (např. 

skupinový sex), intimní (např. soulož), neosobní (např. fetišismus) a sadomasochistické 

(např. být nucen k sexuálním aktivitám) SF. Výzkumníci požádali své respondenty, aby 

na seznamu SF o 40 položkách zaznamenali, která SF je pro ně nejvzrušivější. Obě 

pohlaví uvedli soulož s milovaným partnerem / partnerkou (Wilson & Lang, 1981). 

Arndt et al. (1985) zjistili hodnocení, jak často prožili nějakou z 20 uvedených SF v 

předchozím roce studenti (muži i ženy) vysokých škol. Faktorovou analýzou dat 

identifikovali čtyři dimenze ženských SF (romantika, různorodost, utrpení, dominance) a 

čtyři faktory, specifické pro muže (síla, stejné pohlaví, nepopulární fantazie a drsný 

„mačo“ obsah).  

Meuwissen & Over (1991) se zaměřili výhradně na ženské SF. Do vzorku zařadili 

110 žen s průměrným věkem 26 let. Ženy byly vybrány na základě skórů sociosexuality 

tak, aby vzorek byl co nejrozvrstvenější. 17 procent žen ve vzorku nemělo nikdy žádný 

sexuální zážitek. Ženám byl následně předložen seznam 112 SF, ze kterých měly vybrat 
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ty, které se u nich vyskytují, a měly ohodnotit na sedmibodové škále jejich četnost 

a vzrušivost. Následně byla mezi sebou korelována hodnocení vzrušivosti a ze dvou 

otázek u korelace vyšší, než 0,6 byla vyřazena ta, která měla menší variabilitu, případně 

se vzdalovala normálnímu rozložení. Po této úpravě dat zbylo 72 SF, na kterých byla 

provedena faktorová analýza. Výsledkem tohoto výzkumu je stanovení již výše 

zmíněných 5 dimenzí SF: 

a) Genitální SF (např. partner vás vzrušuje rukou a ústy) 

b) Smyslové SF (např. partner si vás prohlíží; tanec s partnerem) 

c) Sexuální síla (např. sex s celebritou) 

d) Utrpení (např. znásilnění mužem) 

e) Zakázané sexuální aktivity (např. partner vás sleduje při masturbaci) 

Sierra et al. (2009) ve své studii ověřovali platnost španělské verze SFQ (Eysenck 

& Wilson, 1981). Zjistili, že pociťovaná sexuální touha byla signifikantně vyšší u 

intimních SF než u neosobních a sadomasochistických SF. Stejný výsledek byl už 

prokázán ve studii Zubeidat et al. (2003), kdy vzorek adolescentních jedinců spíše 

uváděl sexuální touhu vůči jiné osobě v souvislosti s intimními SF než s ostatními typy 

SF (Sierra et al., 2009). Binter (2012) uvádí ve své diplomové práci signifikantní rozdíl 

v průměrném počtu různých typů SF kladoucí důraz na objekty. Naopak nebyl nalezen 

signifikantní rozdíl ve velikosti repertoáru SF mající za ústřední motiv aktivitu (Binter, 

2012). Výsledek zároveň odpovídá již zmíněným studiím Wilson & Lang (1981) a Wilson 

& Iwawaki (1983). 

 Moyano et al. (2015) zkoumali vztah mezi různými podtypy pozitivních 

a negativních SF španělských žen a mužů na základě obsahu SF (explorační, intimní, 

neosobní a sadomasochistické SF). Výzkumníci zjistili, že nejčastěji lidé uváděli pozitivní 

emoce v souvislosti s intimními SF a negativní v souvislosti se sadomasochistickými SF. 

Tyto výsledky podporuje i předešlá studie Carvalho et al., 2013. 

2.1.1. Mezipohlavní rozdíly zjištěné faktorovou analýzou 

Ve výzkumu Wilson & Lang (1981) byly nalezeny signifikantní výsledky v rozložení 

jednotlivých obsahů čtyř faktorů (viz tabulka). 



- 21 - 
 

Tabulka 1 - Rozložení faktorů SF (Wilson & Lang, 1981) 

Faktory Ženy Muži 

Explorační 12,18 4,44 

Intimní 22,73 15,20 

Neosobní 9,18 2,36 

Sadomasochistické 4,60 3,29 

Celkem 48,69 25,29 

  

 V exploračním faktoru uvádí Wilson (1978) aktivity jako například skupinový sex, 

výměnu partnerů, promiskuitu. Jako intimní praktiky uvádí například líbání, 

masturbaci, orální sex. Faktor „neosobní“ zahrnoval například sex s neznámou osobou, 

pozorování cizích lidí při sexuálních aktivitách nebo sledování sexuálně explicitních 

materiálů a jako sadomasochistické aktivity uvádí například nucení k sexuálním 

aktivitám, bičování či bití partnera. Zároveň v této studii byla vypočítána aktivní role vs. 

pasivní role v SF mužů a žen. Muži častěji zastávali aktivní roli ve svých SF a ženy častěji 

zastávaly pasivní roli v SF (Wilson & Lang, 1981). Tento výsledek byl následně 

replikován na japonském vzorku (Iwawaki & Wilson, 1983). 

 Bhugra et al. (2006) studovali rozdíly v obsahu SF mezi indickými 

heterosexuálními a homosexuálními muži použitím Wilsonova SFQ. Předchozí výzkumy 

tvrdí, že mužské SF jsou spíše vizuální s explicitními výjevy pohlavních orgánů (např. 

Ellis & Symons, 1990). Homosexuální muži skórovali víše v exploračních, intimních a 

neosobních SF než heterosexuální muži. Nebyl zjištěn rozdíl v sadomasochistických SF. 

Muži, kteří byli sexuálně spokojení se svými partnery, méně často uváděli neosobní SF. 

Tato studie je ojedinělá tím, že zkoumá rozdíly v rámci jednoho pohlaví, ale odlišné 

orientace a navíc na vzorku mužů pocházejících z východní kultury. Předešlá studie 

zkoumající coming-out asijských homosexuálních mužů (Bhugra 1997 in Bhugra et al., 

2006) zjistila, že téměř třetina z nich se obávala odhalení jejich homosexuální orientace. 

Tudíž pravdivost udávaných SF, které také mohou být nahlíženy ve východní kultuře za 

abnormální, může být zkreslená a relevantnost výsledků mohou být tímto 

zkomplikovány. 
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Elis & Symons (1990) zjistili na vzorku 307 vysokoškolských studentů, že emoční 

vyladění (nálada, atmosféra) a fyzické atributy (vzhled, hmat, zvuky a vůně např. 

prostředí) byly důležitější pro ženy než pro muže.  Ženy také častěji uváděly, že je pro ně 

v SF důležitá postupná gradace jednotlivých aktivit. 

Několik studií zkoumalo počet aktérů, kteří se v SF mužů a žen vyskytují. SF 

obsahující sexuální aktivity s více aktéry může být vzrušující jak pro ženy, tak pro muže, 

protože to signalizuje přitažlivost a sexuální sílu (Leitenberg & Henning, 1995). 

Například Wilson (1987) v rozsáhlé studii, sesbíral data od 4,767 čtenářů britského 

deníku The Sun ohledně jejich obsahu SF. Výsledkem bylo, že 31% mužů a 15% žen 

uvedlo ve svých SF skupinový sex. Podobný mezipohlavní rozdíl v počtu aktérů v SF byl 

nalezen i v dalších studiích (např. Knafo  & Jaffe, 1984; Hardin & Gold, 1988, Sue, 1979). 

Tyto výsledky nebyly potvrzeny ve výzkumu této diplomové práci. Na základě 

narativních textů analyzovaných kvalitativní metodou bylo zjištěno, že ženy častěji 

uvádějí skupinový sex v rámci své SF (N = 53) než muži (N = 51). Rozdílné bylo, jak 

k těmto osobám muži a ženy přistupovali. Pokud muž popisoval skupinové aktivity, všem 

aktérům se věnoval stejně a se všemi měl sex. Ženy více rozlišovaly mezi jednotlivými 

aktéry (např. jeden hlavní aktér, další měl jen funkci pozorovatele, jiný se jí jen dotýkal, 

apod.). 

Další oblast, které se vědci v obsahu SF často věnují, je zaujímaná submisivní / 

dominantní role. Hariton & Singer (1974) na vzorku 141 vdaných žen zjistili, že z 15 

předložených SF, ženy jako druhou nejčastěji se vyskytující SF během pohlavního styku 

uváděly, že je někdo fyzicky přemůže (Hariton & Singer, 1974). Je potvrzeno, že 

submisivní SF (jsou fyzicky přemoženy nebo donuceny k sexuálním aktivitám) u žen 

nejsou výjimečné. Knaffo & Jaffe (1984) uvádějí, že z 21 předložených SF, nejčastěji se 

vyskytující během pohlavního styku byla SF znásilnění. Znásilnění si také ženy 

představovaly jako čtvrtou nejčastější SF během masturbace a pátou nejčastější během 

denního snění (Knaffo & Jaffe 1984). Submisivní SF žen ve studii Crepault et al. (1976) 

byly uváděny jako sedmé nejčastější z 31 předložených SF. Submisivní SF se častěji 

objevují u žen než u mužů. Například Sue (1979) uvádí, že 36% žen a 21% mužů si sebe 

ve svých SF představuje v submisivní roli. 
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Existuje několik vysvětlujících teorií pro velkou četnost výskytu submisivních SF 

u žen. Hariton (1973) publikovala první z teorií je, že tyto SF demonstrují spíše sexuální 

sílu, žena sebe samu v SF vnímá, že je natolik žádoucí, že jí nelze odolat a muž si nemůže 

pomoct. V SF si žena podvolení mužské síle užívá, vzrušuje jí to a přináší jí to potěšení. 

Teorie dále tvrdí, že SF o znásilňování jsou jen dalším příkladem ujišťování se o vlastní 

neodolatelnosti a sexuální síle - téma často se objevující v SF, zahrnující též 

exhibicionismus, svádění, skupinový sexuální aktivity, apod. (Bivona et al., 2012). 

Druhou teorií pro velkou četnost SF žen o znásilnění je, že tyto SF ženám umožňují, 

aby potlačily svůj pocit viny, který z přímo vyjadřované sexuální touhy může vyvstat 

(Moreault & Folingstad, 1978). Toto vysvětlení je považováno za ještě pravděpodobnější, 

pokud je ve společnosti představované sexuální chování považované za zakázané / 

nepřijatelné (např. vyspat se s někým, koho žena náhodně potkala). Tím, že si žena samu 

sebe v SF představí v submisivní roli (je fyzicky donucena k sexuálním aktivitám), 

nemůže být následně odsuzována za to, co se stalo. Moreault & Folingstad (1978) 

publikovaly konzistentní data v souladu s touto teorií. Na vzorku 90 vysokoškolaček 

zjistily, že respondentky, umisťující se vysoko na škále obecného pocitu viny ze 

sexuálních aktivit, uváděly mnohem častější výskyt submisivních SF, ve kterých jsou 

fyzicky donucené k sexuálním aktivitám. Oproti tomu Pelletier & Herold (1988) starším 

vzorku vysokoškolaček tuto teorii nepodpořili. Ve své studii vyvrátili, že by existoval 

nějaký přímý vztah mezi pocitem viny ze sexuálních aktivit a submisivními SF (Pelletier 

& Herold, 1988). S tímto tvrzením souhlasí i recentnější studie Hawley & Hensley 

(2009). 

Naopak třetí teorie vysvětluje submisivní SF u žen otevřeností k sexuálním 

zážitkům. Tyto SF dle teorie mohou pocházet z otevřeného postoje vůči vlastní sexualitě 

bez pocitu viny či studu (např. Pelletier & Herold, 1988, Strassberg & Lockerd, 1998). 

SF lze také využívat v klinické praxi, například pro měření sexuálního vzrušení. L. 

Krejčová (2014) ve své diplomové práci zkoumala vzrušivost žen metodou řízené 

imaginace, kdy podle zjištěných dimenzí SF Meuwissen & Over (1991) byly ženám 

prezentovány výroky, na základě kterých pak měly rozvíjet SF a subjektivně hodnotit 

svou vzrušivost, ta byla měřena i fyziologicky vaginálním fotopletysmografem. Korelační 

výsledky mezi subjektivním hodnocením vzrušivosti a fyziologicky naměřenému 
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vzrušení neukázaly žádný přímý vztah mezi vzrušivostí povídek a odpovídajících SF 

subjektivního hodnocení. Krejčová (2014) výsledek vysvětluje tak, že ačkoliv obsah SF 

naplňoval kritéria dané dimenze SF, ostatní dimenze se mohou prolínat. Například 

povídka, která bude popisovat sex mezi mužem a ženou se všemi fázemi sexuálního aktu 

(dimenze genitální SF), zároveň naplňuje dimenzi zakázané sexuální aktivity, protože sex 

v povídce se odehrává s mužem, kterého žena nezná (Krejčová, 2014). 

2.2. Kvalitativní studie obsahu SF 
Jak bylo výše zmíněno, studie pracující pouze na základě faktorové analýzy mají 

několik limitů (závisí na položkách v předloženém seznamu, některé položky mohou být 

opomenuty, jedna položka na seznamu může zapadat hned do několika dimenzí 

najednou, studie většinou pracují s rozdílnými seznamy, apod.). Někteří vědci proto 

zvolili kvalitativní metodu pro zkoumání obsahu SF. Takových studií je podstatně méně 

a většinou probíhají tak, že respondenti jsou požádáni, aby napsali svou nejoblíbenější / 

nejčastěji se vyskytující SF. Obvykle mají studie i kvantitativní část (seznam SF, kdy 

respondenti zaškrtávají, jestli se u nich SF objevila), která slouží pro kontrolu volně 

psaných textů. Texty jsou následně kvalitativně zpracovány a porovnávány s výsledky 

kvantitativní části. 

2.2.1. Mezipohlavní rozdíly zjištěné kvalitativním přístupem 

Mednick (1977) testoval mezipohlavní rozdíly v SF kvalitativním přístupem. 48 

mužů a 48 žen požádal, aby narativní formou příběhu napsali svou nejčastější SF, která 

se u nich vyskytovala za poslední 3 měsíce. Induktivní metodou analýzy byla zkoumána 

především dynamika a zastupovaná role (aktivní / pasivní) respondentů v jejich SF. Byl 

zjištěn signifikantní rozdíl mezi muži a ženami – muži častěji popisovali sami sebe 

v aktivní roli a ženy samy sebe viděly spíše v pasivní roli (recipienti sexuálních aktivit). 

Tento výsledek podporuje i tato diplomová práce. V rámci textu SF se muži častěji 

popisovali v aktivní roli a ženy se častěji popisovaly jako příjemce sexuálních aktivit 

(pasivní role). 

Hardin & Gold (1988) testovali vliv sexuálních zkušeností, sexuální viny na obsah 

SF vysokoškolských studentů. Použili kombinovanou metodu, kdy svým participantům 

předložili dotazníky, které byly zpracovány kvantitativně (Mosher Forced Choice Guilt 

Inventory (MFCGI), the Daydreaming Frequency scale (DFS), sexual history 
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questionnaire (SHQ)) a dále byl participantům poskytnut arch, na který měly 

zaznamenávat, kdykoliv se u nich objevila SF a podrobněji ji popsat. Bylo sesbíráno 

celkem 100 SF a data byla hodnocena dvěma nezávislými výzkumníky, kteří tvořili 

kategorie obsahů SF. Mužské SF byly explicitnější než ženské SF a zároveň byly delší. 

Respondenti, kteří měli zkušenost se sexuálními aktivitami, měli SF explicitnější než ti, 

kteří žádnou zkušenost neměli. Výsledky výzkumu této diplomové práce se neshodují 

s výsledkem studie Hardin & Gold (1988) ohledně délky SF. V našem výzkumu ženské SF 

byly výrazně delší než mužské SF a také detailnější. 

Joyal et al. (2015) pro výzkum obsahu SF použili kombinovanou metodu 

kvantitativního přístupu, kdy participantům předložili Wilsonův SFQ a kvalitativní 

metody, kdy respondenty požádali, aby napsali svou nejoblíbenější SF. Cílem studie bylo 

zjistit, co přesně jsou neobvyklé SF. Kvalitativní část byla analyzována dvěma nezávisle 

na sobě pracujícími výzkumníky (jeden muž a jedna žena). Na základě sesbíraných textů 

pak hodnotitelé vytvořili kategorie obsahů SF. Ačkoliv byly volně psané SF podrobnější, 

obsahově se shodovaly s výroky ve Wilsonově SFQ. Obsahy, které neobsahuje SFQ a byly 

z kvalitativní analýzy zjištěny, měly pouze malou četnost – muž se vtěluje do ženy, do 

které sám proniká; sex s těhotnou ženou; sex s pannou; bestialita; fisting; unbirthing, 

sex s dvojčaty, sex s virtuálními postavami. Výjimkou byly SF mužů, kteří si s velkou 

četností představovali sex s transsexuálem; heterosexuální muži si často představovali, 

že jsou pasivními příjemci análního sexu; sledování manželky při sexu s jiným mužem. 

Všechny tyto tři SF se vyskytly i v našem vzorku mužů, ale jen s malou četností. To však 

může být dáno tím, že byl analyzován menší vzorek než ve výše uvedené studii. Muži také 

ve studii Joyal et al. (2015) reportovali větší variabilitu obsahů SF než ženy. 

Bakalářská práce (Boudová, 2015) přistupovala kvalitativním přístupem ke 

zkoumání obsahu SF žen. Ženy byly požádány, aby napsaly svou nejoblíbenější SF, jako 

kdyby psaly scénář k erotickému filmu. Pomocí induktivní metody byly obsahy 

rozkategorizovány a podrobně popsány. Bylo například zjištěno, že ženy kladou velký 

důraz na svůj vzhled a podobu ve svých SF, je pro ně důležité prostředí, ve kterém se SF 

odehrává, nastavení situace a uvedení do kontextu, současně byla zjištěna velká 

prevalence submisivních SF. Tyto výsledky jsou shodné s minulými výzkumy pracující 

kvantitativním i kvalitativním přístupem (Boudová, 2015). 
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2.3. Deviantní fantazie 
Rozsáhlý výzkum prokázal, že u lidí, kteří se nikdy neúčastnili abnormálního 

chování, se občas vyskytují SF obsahující deviantní sexuální představy (např. Arndt et 

al., 1985; McCollaum & Lester, 1994; Templeman & Stinett, 1991). Míra souhlasu 

s výskytem deviantních SF se ve vzorcích pohybuje od 3% pro ženy do 61,7% ve vzorku 

dospělých mužů (Crepault & Couture, 1980). 

Koncept deviantních SF je stále sporný, ale na základě předešlých výzkumů 

deviantní fantazie mohou být chápány jako imaginativní procesy doprovázené stažením 

bezprostředních požadavků vnějšího světa a zúžením zaměření pozornosti do vnitřního 

světa jednotlivce. Takové procesy umožňují jednotlivci vytvořit komplikovaný, 

emocionálně zakotvený, mentální obraz, který má svůj původ ve snění a zahrnuje 

erotiku, která vytváří nebo zesiluje sexuální vzrušení (např. Mednick 1977; Crepault 

& Couture, 1980). Nicméně na rozdíl od obecných SF mohou deviantní SF obsahovat 

témata zahrnující úmyslné sadistické poškozování na zdraví nebo poškozování jiným 

sexuálně agresivním způsobem (Prentky a kol., 1989). Alternativně mohou obsahovat 

témata, která zobrazují nezákonné a / nebo společensky nepřijatelné chování. Ve světle 

této definice také Hazelwood a Warren (1995) uvádějí, že SF jsou složeny 

z behaviorálních, vztahových, percepčních a demografických prvků. Vzhledem 

k minimální prevalenci deviantních SF u žen, drtivá většina výzkumů zkoumá obsah 

deviantních SF na mužském vzorku. 

K již zjištěným obsahům SF studie také zjistily, že vysoký počet vysokoškolských 

studentů (21%) uvádí, že byli někdy sexuálně přitahováni dětmi (Briere & Runtz, 1989), 

že 61,7% obecné mužské populace uvedlo SF o mladé dívce, zatímco méně mužů 

reportovalo SF o znásilnění ženy (33%), SF, že je někdo ponižuje (11,7%), bestialita 

(5,3%) nebo sexuální aktivity s mladým chlapcem (3,2%), (Crepault & Couture, 1980). 

Vysoký počet dotazovaných účastníků se také přiznal k nedávným sexuálním myšlenkám 

o sexu s dívkami mladšími než 15 let (17%) nebo pod 12 let (5%), voyeuristické fantazie 

(54%) a exhibicionistické myšlenky (7%), (Templeman & Stinnett , 1991). Celkově lze 

tvrdit, že velký počet studií uvádí, že i u „normálních“ mužů se vyskytují SF, které jsou 

zčásti sadistické, muž v nich někoho ovládá a / nebo porušuje kulturní normy. 
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Velké množství výzkumů se pokusilo vysvětlit roli SF v páchání sexuálních 

trestných činů, přičemž mnozí výzkumní pracovníci vyjadřují znepokojení nad 

potenciálem SF usnadnit akci k páchání (např. Badcock, 1997; Hazelwood & Warren 

1995; Prentky et al., 1989). Mnoho výzkumníků také zdůraznilo potenciální význam SF 

v sexuálních deliktech (např. Drieschner & Lange, 1999; McMurran, et al., 1997; Ward & 

Hudson, 2000; Ward & Siegert, 2002) a jejich potenciální význam v etiologii sexuální 

orientace (Storms, 1981). Navzdory těmto obavám nemá současný výzkum plně 

integrovaný teoretický rámec pro konceptualizaci složitosti sexuálně abnormálního 

chování (Ward, 2000), přičemž řada vědců naznačuje, že výsledky předchozích výzkumů 

zaměřených na roli SF v deviantní sexuální aktivitě mají z důvodu metodologických úvah 

omezený rozsah (Baumgartner et al., 2002). 

Dřívější výzkumy prokázaly, že vysoký podíl mužských sexuálních delikventů 

uvádělo zejména ty deviantní sexuální fantazie, které souvisely s jejich parafilními 

aktivitami (75%), (McGuire, et al., 1965). To je ještě výraznější u konkrétního chování, 

jako je sexuální agrese (80%), (Burgess, et al., 1986) a sériové znásilňování (95%), 

(Burgess, et al., 1988). Výzkum prováděný Langevinem et al. (1998) odhalil, že většina 

sexuálních delikventů uváděla nedeviantní SF obsahující sex s fyzicky zralými ženami, 

někteří (33,3%) uvedli, že mají deviantní SF obsahující sex s dětmi nebo jiné deviantní 

sexuální aktivity. 

Dřívější práce také naznačují, že přítomnost SF u mužů zneužívající sexuálně děti je 

významně spojena s pohlavím dané oběti. Looman (1997) uvedl, že 83% pachatelů, 

jejichž oběti byly mužského pohlaví, uvedli deviantní SF s dětmi a pouze 19% pachatelů, 

jejichž oběti byly ženského pohlaví, uvedlo výskyt deviantních SF s dětmi. Tato studie 

také zjistila, že ti pachatelé, kteří vytvořili „přátelství“ se svou obětí, častěji uváděli SF 

obsahující sex s dětmi a současně příjemné pocity při výskytu takové SF. Muži 

zneužívající sexuálně děti uvádějí, že zažívají vyšší frekvence exploračních a intimních SF 

než delikventi páchající nesexuální trestné činy (Baumgartner et al., 2002). Také bylo 

navrženo (Gee, et al., 2004), že mezi sexuálními pachateli, kteří se účastní programů 

léčby, a těmi, kteří se jí neúčastní, neexistuje rozdíl v četnosti výskytu SF. Obě skupiny 

vykazují nejvyšší frekvenci SF pro intimní, následované exploračními, neosobními 

a sadomasochistickými SF. 
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Visser et al. (2015) zkoumal na psychopatických mužích a ženách obsah SF 

kombinací kvantitativních a kvalitativních metod. Vědci zjistili, že SF psychopatických 

lidí jsou kratší a obsahově jsou spíše neromantické a popisují volnější, nezávazné vztahy 

mezi aktéry. Studie zjistila, že psychopatie může predikovat obsah SF. Výsledky studie 

podporují zobrazení psychopatie jako vyvinuté „rychlé“ životní strategie (např. Jonason 

et al., 2012) v tom, že SF a chování jsou v souladu s cílem krátkodobého páření. 

Williams et al. (2009) uvádí vztah mezi pornografií a deviantním sexuálním 

chováním u mužských vysokoškolských studentů, ale pouze u těch, kteří mají vyšší míru 

psychopatických vlastností. V současném výzkumu byla psychopatie spojována s vyšším 

užíváním pornografie, ale nepřispívala k predikci sexuálního chování v reálném životě 

ani k interakci s psychopatií při predikci sexuálního chování v reálném životě. 

Experimentální zjištění výzkumu naznačují, že pornografie ovlivňuje fantazie, že muži, 

kteří byli vystaveni pornografii, hlásí více znásilnění a větší vůli znásilňovat, stejně jako 

projevovat větší agresi vůči ženám (např. Malamuth et al., 2000). Malamuth et al. 

(2000) dospěli k závěru, že muži, kteří jsou agresivnější, mohou reagovat na pornografii 

obzvláště sexuálně agresivním způsobem. 

3. Struktura SF a sexuálního chování 

Dodnes zůstává struktura SF neprozkoumaným jevem. Průkopnickou prací 

popisující stavbu SF byl Stoller (1979). Tvrdí, že SF se odehrává v několika různých 

krocích. Ty však mohou být různě seřazeny a to s ohledem na spouštěč vyvolávající tu 

danou SF (Stoller, 1979). Identifikoval následující fáze SF: 

a) sebeidentifikace (vytvoření vlastní role v SF, definování vlastností postav)  

b) vytvoření akce (uspořádání aktivit, které probíhají, často v opakujících se 

smyčkách, v některých smyčkách dochází ke změně partnerů)  

c) finální fáze (v této fázi si často postavy mění role, dochází ke zvratům 

v příběhu a tato fáze je zakončena rychlými sekvencemi v okamžiku 

orgasmu)  

Ve fázi sebeidentifikace dochází k určení vlastní role ve fantazii a definování 

vlastností jednotlivých aktérů vyskytujících se v SF. V druhé fázi – vytvoření akce – 
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dochází k uspořádání jednotlivých aktivit, které probíhají ve smyčkách. Může docházet 

ke střídání partnerů nebo rolí (dominance / submise). Ve finální fázi dochází k rychlým 

zvratům, postavy mění své role, dochází k rychlým střihům ve fázi orgasmu. Tyto fáze 

jsou následovány tzv. odfantasijněním (defantasizing), kdy dochází k ukončení příběhu 

a návratu do reality – např. vrácením se k původní nesexuální činnosti. Někdy je SF 

zakončena utvrzením osoby o její moralitě (Stoller, 1979). 

Strukturu SF lze zkoumat na základě dosavadních výzkumů týkající se struktury 

sexuálního chování. V minulosti bylo sexuální chování nahlíženo jako jednoduchý 

sexuální pud podobný potřebě tekutin nebo potravy. Pocit nedostatku sexuálního 

uspokojení spouští hledání možností jeho uspokojení. Takový model je dnes již překonán 

a sexuální chování chápeme jako proces navazujících motivačních stavů, které za účelem 

reprodukce směřují k výběru nejvhodnějšího partnera. V současnosti bereme za 

samozřejmé, že sex není jen dráždění genitálu (Weiss, 2005).  Jako sexuální chování 

tedy považujeme i svádění, naparování se, sledování předností u potencionálního 

partnera a prezentování vlastních předností a zároveň tak rozvoj párového sexuálního 

chování. Kolářský nazývá souhrn těchto vlastností jako sexuálně motivační systém 

(SMS), (Klapilová, 2017). Sexuální variace – „orientace“ je manifestována jak na 

subjektivní, tak na vnější bázi dlouho před tím, než jedinec vůbec pociťuje nějaké 

vzrušení v oblasti genitálu. Behaviorální stavy jako přitažlivost, zájem, sympatie, apod., 

jsou u lidí provázeny penilní tumescencí, kterou si nemusí uvědomovat (Kolářský & 

Madlafousek, 1972). Nicméně tyto počáteční erotické fáze jsou vysoce důležité, protože 

jasně aktivují buď preference, nebo averze. Mozek klasifikuje, vyhodnocuje a následně 

vybírá. Návrat z těchto počátečních fází do neerotického chování (např. přehodnocení 

daného partnera) je jednodušší ve srovnání s přehodnocováním během již vědomého 

genitálního vzrušení (Kolářský & Brichcín, 1999).  

Včasná fáze aktivace, kterou Freund definoval jako „lokalizace budoucího partnera“ 

a která je součástí Moneyho (1986) fáze proceptivity, vyplývá z řady automatických 

(bezvědomých) operací mozku. Tyto operace ověřují, že blízký subjekt je živá bytost 

stejného biologického druhu, opačného pohlaví, plodného věku, náležící k odlišnému 

rodinnému klanu. Pokud jsou tato kritéria splněna, muž bude takovou ženu vnímat jako 

atraktivní a automaticky začne zdůrazňovat své pohlavní (genderové) signály a bude 
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očekávat, zda žena zareaguje tím, že bude opětovat vysílání svých vlastních pohlavních 

(genderových) signálů.  

Kolářský (2008) uvádí následující fáze sexuálního chování: 

1. atraktivita (řízené chování) - vábení všech příslušníků opačného pohlaví 

zdůrazněním signálů vlastní pohlavní příslušnosti  

2. proceptivita - svádění určitého partnera 

3. akceptivita - genitál či jiné intimní části těla jsou přístupny dotykům 

4. genitalita - genitální spojování 

5. konceptivita – orgasmus 

Do sexuálního chování také patří dvoření, které je v literatuře popisováno zvlášť. 

Podle koncepce dvoření lidské sexuální sbližovací chování probíhá ve čtyřech po sobě 

jdoucích fázích: a) lokace - vyhlédnutí a zhodnocení potencionálního partnera; b) 

afiliační fáze – v této fázi dochází k pretaktilním interakcím (pohled, úsměv, rozhovor 

s potencionálním partnerem); c) taktilní interakce - objetí, líbání, nekoitální aktivity; d) 

genitální spojení – kopulační fáze. Zatímco první dvě fáze probíhají obvykle na 

veřejnosti, fáze taktilní a zvláště pak genitálně se u lidí realizují v ústraní (Weiss, 2010). 

Fáze proceptivity je obzvlášť důležitá pro budoucí vývoj sexuálních aktivit (a jestli 

k nim vůbec dojde. Naparování se může být čistě ženským proceptivním jednáním, ale 

byly identifikovány jemnější signály jako usmívání se, přímý oční kontakt a ty jsou 

považovány za společné pro obě pohlaví (Givens, 1978). Schmitt et al. (2001) zjistili, že 

ženy, které naznačovaly snadný sexuální přístup, byly z krátkodobého hlediska 

hodnoceny jako více sexuálně žádoucí než ženy, jejichž odpovědi naznačovaly touhu po 

vážném vztahu. Proceptivita může ovlivnit hodnocení celkové přitažlivosti partnera, 

protože může sloužit jako upřímný indikátor kvality jedince vzhledem k evoluční 

nákladnosti vytříbeného společenského jednání (Clark, 2008). Například humor je 

společný znak proceptivního jednání a byl prokázán jeho vliv na pozitivní hodnocení 

atraktivity mužů ženami (Bressler et al., 2006). Navíc se zdá, že muži si váží ocenění 

jejich humoru ze strany žen (také v rámci proceptivního jednání), ale už tak pozitivně 

nehodnotí, když prospektivní partnerka sama humor produkuje (Bressler & Balshine, 

2006). Ženy mohou získat další informace z proceptivních signálů – proceptivní chování 



- 31 - 
 

je většinou popisováno jako hravé a dětinské a může tak signalizovat nízkou fyzickou 

hrozbu (Givens, 1978). Clark (2008) zkoumal, jak proceptivní jednání může ovlivnit 

vnímání fyzické přitažlivosti. Uvádí, že muži i ženy ve studii vnímali muže za 

atraktivnější, pokud muži jednali proceptivně v souladu s představou, že obě pohlaví 

používají proceptivní signály k usnadnění k přístupu k pohlavnímu styku. 

Na základě zde uvedených dosavadních poznatků ohledně struktury sexuálního 

chování bude v empirické části této diplomové práce zkoumána struktura SF. Cílem je 

zjistit, zda struktura SF odpovídá fázím sexuálního chování. 

4. Shrnutí teoretické části 

SF mohou být jakýkoliv erotický nebo sexuální mentální obraz s (nejen) vzrušivým 

nábojem. Recentní výzkumy prokázaly, že lidé během určitých SF mohou prožívat 

i negativní emoce (Moyano & Sierra, 2014) a jedinec je ne vždy touží zrealizovat. 

Spouštěčem SF může být prakticky cokoliv – to, co jedinec četl, viděl, prožil, slyšel od 

známých, apod. Zároveň nepodléhají vnějším tlakům (např. participaci partnera) 

a odrážejí tak relevantněji vyladění a preference jedinců. Mohou se vyskytovat v různých 

kontextech – při masturbaci, sexuálních aktivitách i během denního snění mimo 

jakoukoliv sexuální aktivitu. Fundamentální součástí SF je také imaginace, jelikož 

kontroluje prezentovaný obsah v SF. Některé výzkumy tvrdí, že se sexuální imaginace liší 

od jakéhokoliv typu jiné imaginace. Jsou hojně používány v klinickém výzkumu např. při 

měření sexuálního vzrušení nebo při práci se sexuálními devianty. 

Ačkoliv výzkumů SF je v dnešní době mnoho, většina stále pracuje pouze 

kvantitativními metodami analýzy. Data jsou získávána pomocí dotazníků obsahující 

redukované výroky a ty mohou být respondenty chápány různými způsoby. Doposud 

nebyly provedeny žádné kvalitativní studie na výzkum struktury SF. Domníváme se, že 

by struktura SF mohla být zkoumána na základě popsané struktury sexuálního chování. 

Toto je novátorský pohled a v žádné literatuře se prozatím neobjevuje.  

Většina výzkumů také pracuje pouze s vysokoškolskými respondenty. Proto jsme 

v našem výzkumu sesbírali SF od respondentů velkého věkového rozpětí (18 – 50 let). 

Zkoumali jsme tedy jedince v reproduktivním věku. Pro příští výzkum by však bylo 
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přínosné zkoumat SF např. postmenopauzálních žen vzhledem k pravděpodobné 

variabilitě obsahu oproti vysokoškolským studentkám. 

 

EMPIRICKÁ ČÁST 

5. Vymezení výzkumu 

Předkládaný výzkum je zaměřený na kvalitativní analýzu obsahu a struktury 

sexuálních fantazií (SF) mužů a žen. Navazuje na bakalářskou práci „Vývoj a testování 

standardizovaných textů pro ženy“ (Boudová, 2015), ve které byl kvalitativní metodou 

zjišťován obsah SF žen. Novátorským přínosem této práce je a) výběr vzorku dle kvót 

Českého statistického úřadu (ČSÚ); b) rozšíření práce o mužský vzorek a kvalitativní 

i kvantitativní popsání mezipohlavních rozdílů; c) kvalitativní popsání detailní struktury 

SF. Data byla získána pomocí online dotazníku a následně zpracována v programu  

Excel. Pyly provedeny kvalitativní analýzy (viz popis níže) a testy kvantitativních hypotéz 

byly provedeny v programu SPSS 21. 

1.1.  Cíle výzkumu 

Byly vytyčeny tři hlavní cíle výzkumu. Prvním cílem bylo kvalitativně popsat obsah 

SF mužů a žen a následně popsat mezipohlavní rozdíly. Bakalářská práce (Boudová, 

2015) prokázala, že pro studium obsahu SF není nejvhodnější způsob užití faktorové 

analýzy, protože a) výsledné kategorie závisí na tom, jaké položky jsou zahrnuté 

v seznamu, některé tudíž mohou být opomenuty; b) položky v seznamech reprezentující 

obsah SF byly předkládány v podobě krátkých a poměrně vágních výroků. Proto byla 

zvolena kvalitativní metoda, abychom doplnili již získané poznatky z předchozí literatury 

o detailní kvalitativní popis obsahů. V rámci této magisterské práce bylo cílem zkoumat 

SF žen i mužů a jak kvalitativně tak kvantitativně popsat pohlavní rozdíly, které se 

v povaze mužských a ženských sex fantazií objevují. Dalším  inovativním cílem bylo 

popsat strukturu SF taktéž kvalitativní metodou. Struktura SF není dodnes 

prozkoumána. Jediný výzkum zabývající se strukturou SF je Stoller (1979, 1985), který 

popsal, že se SF odehrávají v několika různých krocích – a) sebeidentifikace; b) vytvoření 
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akce; c) finální fáze; d) odfantazijnění. Jednotlivé fáze mohou být různě seřazeny 

v závislosti na spouštěči vyvolávající danou SF. V rámci zkoumání struktury jsme se 

rozhodli postupovat metodou srovnání s teoretickými konstrukty popisu struktury 

sexuálního chování. Kolářský & Madlafousek (1972), v návaznosti na výzumy K. Freunda 

(1965), vytvořili teorii sexuálního motivačního systému (SMS). Dle teorie je lidská 

sexualita hierarchicky uspořádaný systém rozličných a v normě vzájemně propojených 

dílčích erotických aktivací – dílčích motivačních stavů (DMS). Spuštění jednoho DMS 

logicky spouští další a takto na sebe navazují (Klapilová, 2017). Kolářský & Madlafousek 

(2008) popsali čtyři fáze sexuálního chování: a) atraktivita (řízené chování) - vábení 

všech příslušníků opačného pohlaví; b) proceptivita - svádění určitého partnera; c) 

akceptivita – zpřístupnění genitálu dotykům, či jiných intimních částí těla; d) genitalita - 

genitální spojování; d) konceptivita – orgasmus. V našem výzkumu jsme zjišťovali, zda 

SF odpovídají teorii SMS. 

2. Metody 

2.1.  Výzkumná strategie 

S ohledem na naše hlavní cíle a výsledky předchozích výzkumů jsme se rozhodli 

zvolit smíšenou výzkumnou strategii (kvalitativní analýzu doplněnou o kvantitativní 

testování hypotéz vztahujícím se k testování mezipohlavních rozdílů) s využitím 

dotazníku s uzavřenými i otevřenými otázkami. Odpovědi k otevřeným otázkám mohly 

být libovolně dlouhé. Konkrétně jsme naše respondenty požádali, aby svou SF psali 

formou scénáře k erotickému filmu, jelikož SF není možné vydefinovat na základě 

seznamu s reduktivními výroky. U respondentů se zároveň díky dotazníkům 

minimalizoval pocit studu, který může u takto intimního tématu vznikat, pokud jsou 

data získávána například pomocí rozhovoru. 

Kvalitativní přístup je dle metodologa Cresswella (1998, s. 12) „proces hledání 

porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách.“ Vzhledem k tomu, že struktura a obsah SF se u 
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každého jedince značně liší, považujeme za vhodné zkoumat tyto jevy pomocí kvalitativní 

metody právě na základě sesbíraných textových materiálů 

2.2.  Vzorek 

Jediným selekčním kritériem bylo, aby respondenti byli v reprodukčním věku 18 – 

50 let (reprodukční věk, který je nejvíce relevantní z hlediska teoretických evolučních 

konceptů o SF). V rámci sběru jsme se rozhodli vzorek věkově stratifikovat na základě 

dat ČSÚ ze sčítání lidu roku 2011, jedním z našich cílů bylo sledovat pohlavní rozdíly 

a věkovou konzistenci v SF v rámci zvoleného úseku života (reprodukční období). 

V úvodu dotazníku byli účastníci výzkumu informováni, že se otázky budou týkat jejich 

SF a na závěr budou požádáni o detailní napsání jejich nejčastěji se vyskytující SF. Z toho 

vzešlo druhé kritérium, že respondenti musí být ochotni psát o intimním tématu. 

Dotazník byl distribuován a) pomocí odkazu na sociálních sítích – zejména 

Facebook, skupina „FHS prváci“ a „Etologie člověka“; b) metodou snow-ball přes vlastní 

sociální sítě (Facebook, Instagram). Dotazník byl vytvořen v online softwaru 

www.qualtrics.com. 

Výběr vzorku do výzkumu byl záměrný, tzv. kvótní výběr. Finální velikost 

zvoleného vzorku byla 100 žen a 100 mužů. Na základě dat z ČSÚ bylo stanoveno, kolik 

respondentů musí být v jaké věkovém rozhraní (viz tabulka 2 a 4). Poté byli z datového 

souboru vybráni respondenti dle toho, jak odpovídali po sobě (například prvních 30 

odshora). Zbytek respondentů byl využit pro kontrolu zjištěných kategorií a vzorců 

v obsahu a struktuře SF, případně byly nové zjištěné doplněny. Vzorek byl věkově 

stratifikován proto, že a) jsme chtěli zjistit, zda existuje variabilita obsahu a struktury 

v SF mezi různými věkovými skupinami (v rámci reprodukčního období); b) jsme chtěli 

zajistit věkovou variabilitu mezi respondenty odpovídající složení české populace 

(předchozí výzkumy byly často dělány na mladších věkových kategoriích). 

Našeho výzkumu se zúčastnilo celkem 757 žen a 305 mužů. Z toho muselo být 

z výzkumu vyřazeno 350 žen a 146 mužů z důvodu nedokončení dotazníku nebo 

nevyplnění kvalitativní části o SF, která je pro náš výzkum stěžejní. Výsledný soubor tak 

tvořil 407 žen a 159 mužů. Vzorek byl zredukován na 100 mužů a 100 žen věkově 

stratifikovaného dle kvótního výběru. Poté bylo náhodně vybráno 50 mužů a 50 žen, 
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kteří sloužili pro kontrolu zjištěných výsledků analýzy. Vzorek je pro kvalitativní výzkum 

větší, než je standardní, ale při hledání variability obsahů a struktury SF jsme to uznali 

za vhodné a v rámci diplomové práce za časově zvládnutelné. 

Tabulka 2 – Počet mužů v ČR rozdělení dle věku - sčítání lidu z r. 2011 (www.czso.cz) 

Věková skupina Počet 
18 – 29 711 398 
30 – 39 896 640 
40 – 50 709 032 
CELKEM 2 317 070 
 

Tabulka 3 - Počet mužů rozdělených dle věku ve vzorku 100 mužů v našem výzkumu 

Věková skupina Počet mužů ve vzorku 100 mužů 
18 – 29 31 mužů 
30 – 39 39 mužů 
40 – 50 30 mužů 
 

Tabulka 4 - Počet žen v ČR rozdělených dle věku - sčítání lidu z r. 2011 (www.czso.cz) 

Věková skupina Počet 
18 – 29 681 382 
30 – 39 854 737 
40 – 50 682 715 
CELKEM 2 218 834 
 

Tabulka 5 - Počet žen rozdělených dle věku ve vzorku 100 žen v našem výzkumu 

Věková skupina Počet žen ve vzorku 100 žen 
18 – 29 31 žen 
30 – 39 38 žen 
40 – 50 31 žen 
 

2.3.  Popis vzorku 

Tabulka 6 - Velikost bydliště 

Velikost bydliště Muži (N) Ženy (N) 
Obec s méně než 10 tisíc 
obyvateli 

20 24 

Obec s 10 až 40 tisíci 
obyvatel 

20 11 
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Obec s 40 až 100 tisíci 
obyvateli 

16 7 

Obec s více než 100 tisíci 
obyvatel 

44 58 

 

Tabulka 7 - Dosažené vzdělání 

Dosažené vzdělání Muži (N) Ženy (N) 
Neukončené základní 
vzdělání nebo základní 
vzdělání 

1 1 

Nástavbové studium 
(včetně pomaturitního 
studia) 

2 2 

Střední odborné (bez 
maturity) 

3 5 

Úplné střední (s maturitou) 26 30 
Vyšší odborné 4 2 
Bakalářské 19 21 
Magisterské 44 37 
Doktorské 1 2 
 

Tabulka 8 - Partnerský vztah 

Partnerský vztah Muži (N) Ženy (N) 
Dosud neměl 7 2 
V současnosti má 60 70 
Nemá, ale měl/a v minulosti 33 28 
 

Průměrný počet partnerských vztahů pro ženy ve věku 18 – 50 let byl 4 (SD = 3,4). 

Průměrný počet partnerských vztahů pro muže ve věku 18 – 50 let byl 3 (SD = 2,6). 

 

Tabulka 9 - Sexuální orientace 

Sexuální orientace Muži (N) Ženy (N) 

Výhradně heterosexuální 53 45 

Převážně heterosexuální 31 41 

Spíše heterosexuální 3 6 

Bisexuální 4 5 
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Spíše homosexuální 1 1 

Převážně homosexuální 1 1 

Výhradně homosexuální 7 1 

 

Ženy 

Průměrný věk prvního pohlavního styku byl 17 let (SD = 2,6). Průměrný věk první 

uvědomované masturbace byl 12 let (SD = 2,9). V průměru ženy uváděly 6 pohlavních 

styků a 5 masturbací za poslední měsíc.   

Muži  

Průměrný věk prvního pohlavního styku byl 18 let (SD = 3,6). Průměrný věk první 

uvědomované masturbace byl 11 let (SD = 3,2). V průměru muži uváděli 5 pohlavních 

styků a 19 masturbací za poslední měsíc. 

2.4.  Použitý dotazník 

Byly vytvořeny dvě verze dotazníku pro muže a ženy (viz příloha 1 a 2). Forma 

dotazníku byla pro tuto diplomovou práci stejná jako v bakalářské práci Boudová (2015). 

Mužská a ženská verze se lišila pouze tím, že varianta pro ženy obsahovala navíc otázky 

ohledně jejich menstruačního cyklu a užívání hormonální antikoncepce. V ničem dalším 

se od sebe dotazníky nelišili. Dotazník měl několik částí a vypadal zhruba následovně. Na 

začátku byli respondenti seznámeni s výzkumným projektem, co je součástí výzkumu 

a jaká je v něm jejich role. Po vyplnění informovaného souhlasu následovaly socio-

demografické otázky týkající se věku, bydliště, dosaženého vzdělání a ohodnocení vlastní 

atraktivity. Tyto otázky sloužily pouze pro deskriptivu vzorku.Následovaly otázky 

ohledně partnerských vztahů, sexuální orientace, sexuálních aktivit, pro ženy pak otázky 

na délku a pravidelnost menstruačního cyklu a užívání hormonální antikoncepce. 

Kvalitativně byla zpracována poslední část dotazníku, která se zabývala obsahem 

a strukturou SF. Požadovali jsme, aby respondenti co nejdetailněji formou scénáře 

k erotickému filmu popsali fantazii, která se u nich v poslední době objevuje nejčastěji., 

Uvedli jsme Wilsonovu (1978) definici sexuálních fantazií, aby nedošlo k mýlce 

a respondenti nám nepopisovali své sexuální touhy: „Sexuální fantazie může být 
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podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka na nějakou romantickou či sexuální 

aktivitu. Může být čistě imaginativní nebo zcela realistická. Přichází spontánně nebo 

může být úmyslně vyvolána, popřípadě vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či 

senzorickými vjemy.“ 

Dále dotazník pokračoval uzavřenými nebo polootevřenými otázkami, jimiž si 

respondentka dopředu vytýčila stěžejní body scénáře: 

1) Kontext, v němž se SF objevuje 

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

nabídnuty možnosti a) při masturbaci; b) při sexuálních aktivitách; c) mimo jakoukoliv 

sexuální aktivitu (denní erotické snění) 

2) V jakém kontextu se v SF objevují sami respondenti 

Přesné znění otázky: „V rámci fantazie se:“ Byly nabídnuty možnosti, kde 

respondenti měli zaškrtnout, jestli se vidí jako aktivní účastníci fantazie nebo je jen 

pasivním pozorovatelem nebo se její pozice v SF střídá 

3) Počet aktérů 

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

6, popište je jako mnoho)“ Zde bylo nabídnuto volné pole, kam respondenti uvedli počet 

aktérů. 

4) Detailní popis důležitých osob vyskytujících se v SF 

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

vyskytují (např. Já: cítím se velmi atraktivní, v upnutých šatech, na vysokých 

podpatcích; Muž: fyzický vzhled – opálený, s vyrýsovanými svaly, s ostře řezanými 

rysy v obličeji, elegantně oblečen, role, kterou představuje – vyzařuje z něj nadřazenost 

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

vím, že je zkušená a naučí mě mnoho věcí.“ Následovala volná pole, do kterých 

respondenti měli popisovat důležité osoby dle uvedeného návodu. 

5) Výčet vyskytujících se sexuálních aktivit 
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Přesné znění otázky: „Sexuální aktivity, jež se konkrétně v dané fantazii objevují 

(napište prosím všechny, oddělte čárkou)“ Následovalo volné pole, do kterého 

respondenti zapisovali sexuální aktivity vyskytující se v jejich SF. 

6) Pomůcky či rekvizity 

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

objevují (napište prosím všechny nebo napište, že se žádné neobjevují.“ Následovalo 

volné pole, do kterého respondenti zapisovali všechny pomůcky či rekvizity vyskytující se 

v jejich SF. 

7) Prostředí, v němž se SF odehrává 

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

(napište prosím všechny či poznámku, že se prostředí střídá nebo že není důležité)“ 

Následovalo volné pole, kam respondenti zapisovali prostředí, v němž se SF odehrává 

8) Struktura fantazie 

Přesné znění otázky: „Struktura fantazie:“ Následovaly možnosti a respondenti 

zaškrtávali, zda má jejich fantazie a) lineárně se odvíjející příběh; b) nemá přímou 

časovou posloupnost; c) je zpočátku lineární, pak ztratí časovou posloupnost; d) 

zpočátku nemá časovou posloupnost, pak přejde v lineární; e) střídají se v ní obrazy; f) 

obsahuje časté pohledy na detaily pohlavních orgánů 

V úplném závěru dotazníku byl volný prostor na detailní popis SF na základě 

parametrů, které byly předchozími otázkami nastíněny. Jako ideální délku SF jsme 

navrhli jednu normostranu. Přesné znění instrukce: „Nyní se pokuste tuto fantazii 

detailně popsat za použití parametrů, jež jste výše nastínili. Popis by měl mít délku cca 

1 stránku. Nejde o hodnocení literárně kvalitního textu, ale o text popisující fantazii tak, 

jak je právě pro vás (a jen pro vás) vzrušující.“ Zároveň jsme respondenty požádali, aby 

v popisu své nejoblíbenější SF zaznačili pasáž, která je pro ně nejvzrušivější a sami při ní 

dosahují orgasmu.  

2.5.  Analytický postup: Kvalitativní část 

Prvním krokem analýzy bylo zpracování odpovědí z online softwaru Qualtrics do 

Excelu. V této fázi již dochází k první redukci dat – všímání si tematicky relevantních 
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a podobných oblastí. Po převedení dat z Qualtrics do Excelu a po pročtení jednotlivých 

odpovědí bylo přistoupeno k analýze. 

Analýza jednotlivých odpovědí probíhala tak, že bylo vypracováno základní 

vymezení SF podle předem daných kategorií nastavených otevřenými otázkami 

předcházející vlastní popis SF: tedy v jakém kontextu se SF vyskytují, jakou roli sami 

respondenti zastupují v SF a kolik aktérů se v SF vyskytuje. Odpovědi získané v rámci 

volného textu byly dále rozděleny do jednotlivých okruhů: 1) první okruh se zaměřil na 

to, jak respondenti popisují důležité osoby vyskytující se v SF, včetně sebe; 2) popisované 

sexuální aktivity; 3) erotické pomůcky či rekvizity; 4) prostředí, kde se SF odehrává. 

Odpovědi byly v rámci každého okruhu rozděleny do kategorií a byly zjišťovány společné 

vzorce v rámci okruhu a napříč okruhy (Řiháček & Hytych, 2013). Zároveň každá 

kategorie byla analyzována mezipohlavně a věkově. Zjištěné rozdíly byly popsány. 

V poslední části analýzy jsme se zaměřili na strukturu a dynamiku sesbíraných SF. 

Zde byla snaha popsat typické struktury jednotlivých SF pomocí induktivního přístupu 

(Řiháček & Hytych, 2013). Zjištěné struktury byly kvalitativně popsány. 

Jednotlivé okruhy analýz byly uspořádány do několika textových tabulek. Každý 

okruh byl doplněn dílčím textovým shrnutím, ve kterém jsou jednotlivá zjištění 

vztahována k předchozí literatuře. 

2.6.  Etické otázky výzkumu 
Na začátku dotazníku byl uveden podrobný popis výzkumu a informace pro 

účastníky, že veškerá získaná data budou anonymizována a použita pouze pro výzkumné 

účely. Uvedli jsme, že žádné osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám a ani 

nebudou zveřejňovány jiným způsobem. Účastníci byli současně obeznámeni s tím, že 

mohou kdykoliv během vyplňování dotazníku od výzkumu odstoupit a jejich data budou 

smazána. Tyto informace jsou součástí informovaného souhlasu, bez jehož stvrzení by 

nebylo možné pokračovat v dalším vyplňování. V případě, že by daný text byl shledán 

vhodným pro užití při dalších výzkumech, konkrétně pro detekci ženského sexuálního 

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

z textu odstraněny jakékoliv možné identifikátory s autory textu. Se všemi získanými 

daty bylo zacházeno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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V závěru diplomové práce je uveden seznam použité literatury, kde je zaznamenán každý 

cizí zdroj, použitý v této práci a odkazující na myšlenky někoho jiného. 

3. Analýza a interpretace odpovědí: Kvalitativní část 

3.1.  MUŽI 

3.1.1.  Jakým způsobem se muž vnímá v rámci své nejoblíbenější SF 

 
Tabulka 10 - Jak se muži vidí v SF: analýza uzavřené otázky 

V SF se objevuji: N 

Neobjevuji se, jsem pasivním pozorovatelem erotických obrazů 8 

Jsem ve fantazii přítomen, ale pouze jako pasivní pozorovatel, aktivit se 
neúčastním 

3 

Objevuji se jako aktér, ale shlížím na sebe vně svého těla 1 

Objevuji se jako aktér a fantazie se odehrává z mého pohledu 62 

Z pohledu jiné osoby než já, ale ve fantazii jsem přítomen (svádím sám sebe) 1 

Z pohledu jiné osoby, se kterou se v SF ztotožňuji 2 

Má pozice se střídá 23 

 

Většina mužů uvedla (N = 62), že ve své SF zastupují aktivní roli a SF se odehrává 

z jejich pohledu. Druhou nejčastěji (N = 23) zastoupenou kategorií byla střídající pozice 

v SF. 

Dva muži uvedli, že se vidí z pohledu jiné osoby. První muž tuto osobu popsal jako 

anonymní – druhá osoba v SF neví, že to je on. Druhý popsal, že se vidí silnější 

(objemnější). Jedná se tak o jeho pozměněnou podobu, nikoliv o jinou osobu. 

Na základě kvalitativní analýzy textů muži nejčastěji popisovali děj ze svého 

pohledu a téměř ve všech SF byli hlavními aktéry. N = 2 muži pouze přihlíželi sexuálním 

aktivitám. Muži uvádějící střídající pozici nejčastěji popisovali SF s ostrými střihy 

a rychlým střídáním obrazů a záběru na pohlavní orgány, tzn., že některé obrazy viděli ze 

svého pohledu (např. aktivní role orálního sexu – muž orálně uspokojuje ženu), jiné zase 
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vně svého těla (např. pasivní role orálního sexu – žena orálně uspokojuje muže a on tuto 

scénu sleduje vně svého těla). 

3.1.2. Počet aktérů SF mužů 

V následující tabulce je shrnuto, kolik aktérů se vyskytuje v SF mužů. 

Tabulka 11 - Počet aktérů (muži) v rámci uzavřené otázky 

Počet aktérů Četnost odpovědí 
1 1 
2 48 
3 36 

2-3 1 
2 – mnoho 3 

4 5 
5 0 

mnoho 6 
 

Muži uvedli, že nejčastěji se v jejich SF objevují dvě osoby, včetně jich samotných 

(N = 48) a N = 1 uvedl, že se v jeho SF objevuje pouze jedna osoba. Celkem 51 uvedlo, že 

se v jejich SF objevuje více osob. Tato otázka byla ověřena i na základě kvalitativní 

analýzy textů SF a z ní bylo zjištěno, že většina mužů popisující skupinové aktivity 

(nejčastěji muž + 2 ženy) neupřednostňuje jednu ženu před druhou, tzn., všichni se 

stejnou měrou účastní skupinových aktivit. Několik studií tvrdí, že více partnerů 

v mužských SF souvisí s jejich dominantní rolí, kterou také často ve svých SF zastupují 

(např. Leitenberg & Henning, 1995; Person et al., 1989). 

SF, kde byli více jak 3 aktéři, se většinou odehrávaly na veřejném prostranství, tzn., 

ostatní účastníci hráli roli pozorujících a neúčastnili se sexuálních aktivit. 

3.1.3. Vnímání vlastní osoby v SF mužů 

V následující tabulce je shrnuto to, jak muž charakterizuje sám sebe v rámci své SF, 

pokud se v ní objevuje. Tabulka je rozdělena do tří sloupců. V prvním sloupci je název 

kategorie, jak sami sebe muži vnímají v SF. V druhém sloupci je bližší vymezení té dané 

kategorie, případně se kategorie větví do subkategorií. Ve třetím sloupci jsou pak 

uvedeny citace, které danou kategorii vystihují a které byly vybrány z kvalitativní části 

dotazníku. 
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Tabulka 12 - Vnímání sám sebe (muži) – na základě kvalitativní interpretace textů 

Název kategorie Bližší vymezení 
Citace rezprezentující 

kategorii 

Neměnná podoba 

V SF se muž vidí tak, jak 
reálně vypadá a nepotřebuje 

ho podrobněji popisovat 
(N = 32) 

„Cítím se prostě jako já.“ 
 

„Vypadám stejně jako 
v realitě.“ 

 
„Běžný vzhled, žádné 

změny.“ 
V SF si muž představuje sám 
sebe v nezměněné podobě, 

ale je nahý 
(N = 8) 

„Jsem nahý na posteli.“ 
 

„Takový, jaký jsem, ale jsem 
nahý“ 

V SF si muž představuje sám 
sebe, ale zdůrazňuje, jak je 

oblečen / co má na sobě 
(N = 6) 

„Elegantně oblečen, jinak 
žádný detail.“ 

„Mám na obličeji masku, 
jinak vypadám stejně.“ 

Bez konkrétní představy 

V SF se muž sám na sebe 
nesoustředí a svůj vzhled 
nevnímá, ani ho nedokáže 

popsat 
(N = 17) 

„O sobě nemám konkrétní 
představu.“ 

„Ačkoliv jsem aktér, tak si 
sebe nijak nepředstavuju.“ 

„Nevidím se, jen jsem 
a užívám si doteků.“ 

Zaujímaná role / Vyzařovaný 
dojem 

Pro muže není v SF 
podstatný vzhled, ale jakou 
roli zaujímá a jaký vyzařuje 
dojem – dominantní role 

(N = 23) 

„Jsem to prostě já - svého 
normálního vzrůstu, své 

postavy. Důležitý je pocit, že 
mohu danou ženu mít a 

budu moci všechno. Pocit 
samce.“ 

„Extrémně žádoucí, chtěný 
muž.“ 

„Mam hezký zadek, který se 
vlní, když přirážím do své 

partnerky. Všem 
přihlížejícím se líbí a 

představují si, přály by si, 
abych přirážel do nich.“ 

Muž v SF zaujímá submisivní 
roli 

(N = 4) 

„Já, v submisivní pozici, 
nahý“ 

„Nejdříve odmítám, pak 
submisivní.“ 

Jako žena 
Muž se v SF vidí jako žena 

(N = 1) 
„Žena s plnějšími tvary.“ 

 

Celkově lze shrnout, že pro muže není až tak důležitý jejich vzhled v rámci jejich 

nejoblíbenější SF. Pokud se muži v rámci své SF popsali, zaměřovali se na vypracované, 
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svalnaté tělo a / nebo pevný zadek. V SF mužů byla spíše zdůrazňována jejich 

zastupovaná role v SF a jejich hierarchická nadřazenost vůči partnerce / partnerovi. 

N = 32 mužů uvedlo, že se ve své SF vidí tak, jak doopravdy vypadají. 8 mužů dodalo, že 

jsou nazí a 6 mužů zmínilo, co mají na sobě za oblečení.  

Druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií byli muži, kteří se zaměřili na to, jakou 

zaujímají roli a jaký dojem z nich vyzařuje. Celkem 23 mužů uvedlo, že je vzrušuje jejich 

dominantní pozice nad ženou a zároveň i mezi ostatními muži. Muž sám sebe popisuje 

jako dominantního muže, kterému ženy mu nemohou odolat, a on může mít, jakoukoliv 

ženu si zamane. Často tito muži zmiňují, že partnerka je z jejich přítomnosti velmi 

vzrušená.  

Další početně zastoupenou kategorií (N=17) byli muži, kteří se ve své SF vůbec 

nevnímají a pouze se soustředí na sexuální aktivity. Tito muži se plně zaměřují na tělo 

partnerky nebo si vybavují určité obrazy (pohled na prsa, genitál, penetrace, apod.). 

Jejich postava proto není důležitá, naopak by pro ně mohla působit rušivým dojmem. 

Při analýze této kategorie je zde patrná paralela s preferencemi v pornografii 

popsanými v odborné literatuře. Mnohé studie prokázaly, že konzumace pornografie je 

vysoká (kolem 80%) především mezi muži (např. Albright, 2008; Morgan, 2011, 

Wallmyr & Welin, 2006). Mužsky zaměřená pornografie zdůrazňuje záběry ženských 

genitálií, tzn. ženské genitálie jsou zcela odděleny od zbytku ženy a jakéhokoliv kontextu, 

což vyobrazuje ženská těla jako nástroj pro mužské uspokojení (French & Hamilton, 

2017). Vzhledem k tomu, že v pornografii je pro muže důležitější ženské tělo 

a nepotřebují mít erotické aktivity zasazené v kontextu, odráží se to i v jejich SF. Pro 

muže není důležitý jejich fyzický vzhled. Soustředí se na ženu, její tělo a prováděné 

sexuální aktivity. Pro některé muže je zároveň důležité, jakou energii vyzařují ve vztahu 

k ženě – žena je z přítomnosti muže velmi vzrušená a nemůže mu odolat. 

3.1.4. Popis důležité osoby, která se v SF vyskytuje 

V tabulce je znázorněn popis důležité osoby, která se v SF mužů objevuje. Tabulka 

je opět rozdělena do tří sloupců. V prvním sloupci je charakterizující název kategorie. Ve 

druhém sloupci je bližší vymezení té dané kategorie, případně se kategorie větví do 
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subkategorií. Ve třetím sloupci je výrok, reprezentující určitou kategorii / subkategorii, 

vybraný z volného textu fantazie. 

Tabulka 13 - Popis důležité osoby (muži) 

Název kategorie Bližší vymezení 
Citace reprezentující 

kategorii 

Současná partnerka / 
manželka 

Muž si ve své SF 
představuje současnou 

partnerku nebo manželku 
(N = 22) 

„Vypadá jako moje 
současná partnerka“ 

„Partnerka, je kompletně 
svlečená“ 

„Moje přítelkyně 
v erotickém prádle“ 

Atraktivita 

V SF muž zdůrazňuje 
fyzický vzhled dané osoby 

(N = 78) 

„Žena/dívka, štíhlá 
postava, menší pevná 

ňadra, vlnité hnědé vlasy“ 
„Elegantně oblečena, šaty, 

hnědé vlasy po ramena, 
vysoká, ale ne vyšší než já, 

štíhlá, střední prsa“ 

„Blondýna, modré oči, 
prsatá“ 

V SF muž zdůrazňuje ženu 
oblečenou v erotickém 

prádle 
(N = 37) 

„Partnerka oblečená 
v slušivém prádle“ 

„Tmavovlasá, hezký 
obličej, erotické prádlo“ 

„Libovolná atraktivní žena, 
štíhlá s pěkným obličejem 

v luxusním spodním 
prádle“ 

V SF je druhá osoba nahá 
(N = 32) 

„Žena, je nahá“ 
„Nahá žena se žádostivým 

a chtivým pohledem“ 

Bývalá partnerka / 
kamarádka 

Muž si v SF představuje 
bývalou partnerku nebo 

kamarádku 
(N = 18) 

„Moje dlouholetá 
kamarádka, se kterou jsem 
měl párkrát sex, ale nikdy 

z toho nebylo nic 
vážnějšího (vztah). Je štíhlé 
postavy s většími prsy. Má 

opravdu dlouhé hnědé 
vlasy“ 

„Moje bývalá přítelkyně, 
nahá“ 

„Má bývalá milenka, leží v 
posteli jen v tričku a 
domácích teplákách, 
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naslouchá mi a hledí mi do 
očí - hnědovláska, 

sportovní figura a přitom 
velice vyvinutá na zadku i 

v prsou, dokonalá…“ 

Dominance 

Muž si v SF představuje 
ženu v dominantním 

postavení 
(N = 4) 

„Žena - dominantní osoba, 
namalovaná, v koženém 

oblečku, agresivní, 
dominantní výraz, velká 
prsa, větší pozadí, štíhlé 

tělo“ 

Submise 

Muž si v SF představuje 
ženu v submisivním 

postavení 
(N = 3) 

„Submisivní dívka 
v prádle“ 

Asiatka 
Muž si v SF představuje 

asijskou ženu  
(N = 7) 

„Mladá Asiatka, malá prsa, 
velké bradavky, 

nevyholené přirození“ 
„Vietnamská/asijská dívka, 
štíhlá, nahá nebo se sukní 

bez kalhotek, vysoké 
podpatky občas. Vyzařuje z 

ní křehkost.“ 
„Asiatka, mladá, štíhlá“ 

Neurčitá podoba 

Muž si v SF představuje 
ženu, kterou nedokáže 

popsat 
(N = 6) 

„Těžko popsatelné“ 

„Střídají se různé typy žen“ 

Muž 
Muž si v SF představuje 

jiného muže 
(N = 2) 

„Cizí muž, mladý“ 

„Muž, kolem 35 let, 
mohutná chlupatá postava, 

větší přirození, vousy“ 
 

Nejvíce mužů (N = 78) se při popisu důležité osoby v SF zaměřilo na její fyzický 

vzhled. N = 32 mužů navíc zdůraznilo, že si představují, že je daná osoba nahá. Při 

bližším vymezení vzhledu se muži zaměřovali na různé charakteristiky (barva vlasů, očí, 

délka nohou, tvar postavy…). Téměř všichni muži zmínili ženská prsa. Zaměřovali se 

především na jejich pevnost a preferenčně volili prsa střední – větší velikosti (nikoliv 

však obrovská). Hypotézy sexuální selekce tvrdí, že se permanentně zvětšená prsa u žen 

vyvinula mužskou selekcí. V této souvislosti by specifická morfologie ženských prsou 

mohla být upřímným signálem mateřské hodnoty, neboť tukové vklady poskytují 

informace o laktační kapacitě a / nebo plodnosti (Low et al., 1987). To potvrzuje studie, 
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která ukazuje, že velikost prsu je pozitivně spojena s hladinami estrogenu, což může ve 

výsledku znamenat vyšší potenciální plodnost (Jasienska et al., 2004). To, jaká prsa 

muži preferují, se napříč mnoha studiemi různí. Kromě rozdílných metodologických 

postupů mezi studiemi mohl být tento smíšený soubor poznatků částečně připisován 

kulturním rozdílům u testovaných jedinců (Dixson et al., 2011). Dále se uvádí, že 

symetrie prsou může sloužit jako ukazatel vývojové stability. Existují určité důkazy 

o tom, že vysoká asymetrie prsou je spojena s nižší plodností a vyšším rizikem rakoviny 

prsu (např. Manning et al., 1997). V souvislosti s těmito poznatky studie uvádějí, že 

symetrická prsa jsou hodnocena jako atraktivnější. 

Ačkoliv se výsledky studií různí v tom, jak velká prsa jsou hodnocena jako 

atraktivní, jiné je to s jejich pevností a tvarem. Ženská prsa projdou během života ženy 

mnoha změnami související s věkem, velikostí prsou, počtem těhotenství a jinými 

faktory, jako je například tělesná hmotnost nebo kouření (Rinker et al., 2010). Většinou 

se prsa s věkem stávají méně pevnými kvůli nižší síle a pružnosti kůže a pojivové tkáně. 

Na základě toho Marlowe (1998) navrhl, že tvar prsu (zvláště jak je ovlivněn pevností) 

může sloužit jako indikátor zbytkové reprodukční hodnoty. Jinými slovy, jestliže pevnost 

ženských prsou je spolehlivým ukazatelem jejich nobility a nuliparity, měla by být napříč 

kulturami hodnocena jako atraktivní. Tuto tezi potvrzuje též velmi recentní studie doc. 

Havlíčka et al. (2017), která zkoumala mužské preference ženských prsou ve čtyřech 

různých kulturách – České republice, Kamerunu, Brazílii a Namibii. Individuální 

preference pro velikost prsou se různili, ale většina hodnotících preferovala středně 

velká prsa – velká prsa. Naopak preference pro tvar prsou byla napříč všemi čtyřmi 

zeměmi stejná – muži jednotně preferovali pevná prsa. To může být potvrzeno i na 

základě kvalitativní analýzy našeho vzorku. Preference pro velikost se mezi muži 

individuálně různí, ale muži se shodnou na tom, že za atraktivní považují pevná prsa. 

N = 37 mužů zdůraznilo, že je žena oblečená v erotickém prádle. Erotické spodní 

prádlo je často považováno jako prostředek k svádění. Žena oděná pouze ve spodním 

prádle je považována za smyslnější a sexuálnější než kompletně nahá žena. Někdo si 

asociuje erotické spodní prádlo s podpatky – ty mají vliv na chůzi ženy a díky nim je 

atraktivnější, svůdnější a pro muže více vzrušující. Pokud se podpatky zkombinují 

s podvazky, žena působí dominantně (Barbier & Mouschel, 2004). Někteří autoři také 
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uvádí, na dvojsečnost spodního prádla – je sice skryté pod oblečením, tudíž privátní, ale 

současně je veřejné, protože je zamýšleno, že ho někdo uvidí a bude obdivovat; zakrývá 

intimní partie, současně na ně ale upozorňuje (Craik, 1994 citováno v Storr, 2002). Tato 

tvrzení potvrzují i naše zjištění. Muži si častěji představovali ženu oblečenou v erotickém 

prádle než nahou ženu. Na základě bližší analýzy textů ženské spodní prádlo je pro muže 

velmi vzrušující, podporuje jejich vzrušení. Díky erotickému prádlu si muži mohou ženu 

„rozbalit“. Vysvětlující je i častá věta mezi muži „Dostat se ženě do kalhotek“. 

Druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií byli muži (N = 22), kteří si ve své SF 

představují svou současnou přítelkyni / manželku. Muži tuto osobu nespecifikovali nijak 

podrobněji, protože je to pro ně osoba známá a ví, jak vypadá. Někteří pouze dodali, že si 

svou partnerku představují v erotickém prádle nebo nahou. Celkem 18 mužů uvedlo, že 

v  SF figuruje jejich bývalá přítelkyně nebo kamarádka. Z toho 10 mužů uvedlo, že je 

momentálně ve vztahu a 8 mužů uvedlo, že momentálně v žádném vztahu nejsou, ale 

dříve byli. SF s bývalou partnerkou si muži představují buď mimo jakoukoliv sexuální 

aktivitu (N = 11), nebo při masturbaci (N = 7). Leitenberg & Henning (1995) v rozsáhlé 

přehledové studii tvrdí, že nejčastější SF pro muže i ženy jsou a) znovu prožívají 

vzrušující sexuální zkušenost; b) představují si sex se současnou partnerkou (přítelkyní, 

manželkou); c) představují si sex s někým jiným. Zdá se, že v popularitě těchto tří 

základních fantasií neexistuje žádný konzistentní ani velký genderový rozdíl. Současně 

bylo zjištěno, že představování si sexu s bývalým partnerem se jeví jako oblíbený 

sexuální snímek během masturbace nebo denního snění (mimo sexuální aktivitu), 

zatímco představování si sexu s novým partnerem je oblíbenější fantazií během 

pohlavního styku (Wilson & Lang, 1981). 

Celkem 7 mužů si ve své SF představuje asijskou ženu. Tato kategorie je pro muže 

specifická a odráží se i v preferencích v pornografii. V přehledu vyhledávání na 

pornografické stránce Pornhub za rok 2016 se hesla „Japanese“ a „Asian“ umístila 

v první dvacítce. Asijské porno zvláště zobrazuje dívky jako pokorné, vysoce femininní, 

a cudné, ale zároveň jsou poslušné vůči jakýmkoliv sexuálním praktikám. V neposlední 

řadě jsou herečky během sexuálních aktivit velmi hlasité. Ačkoliv se jedná o hraní / 

fantasii, recentní studie ukázala, že většina mužů věří, že je porno realistické (Martellozo 

et al., 2016) – obzvláště co se týče Asiatek, muži věří, že asijské ženy jsou takové, jak je 
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vyobrazuje pornografie (Wong & Yau, 2012). Pokud si muž ve své SF představuje 

Asiatku, jedná se zároveň o SF dominantního muže a submisivní ženy, která je svolná 

k různým sexuálním aktivitám. Zároveň muže vzrušuje nevinný, ale současně exotický 

vzhled asijských žen. 

Dva muži uvedli, že si ve své SF představují jiného muže. Při jeho popisu se 

zaměřili především na jeho vzhled. Jeden muž uvedl svou sexuální orientaci jako 

bisexuální, druhý jako převážně heterosexuální. 

3.1.5. Popis další osoby / osob vyskytujících se v SF 

Celkem 51 mužů uvedlo, že se v jejich SF objevuje vícero aktérů. V následující 

tabulce je shrnuto, jak tyto další aktéry muži popisují a na co se u nich zaměřují. 

Tabulka 14 - Popis dalších osob (muži) 

Název kategorie Bližší vymezení 
Citace reprezentující 

kategorii 

Atraktivita 

Muž popisuje ostatní osoby 
na základě fyzického 

vzhledu 
(N = 19) 

„Výraznější rysy (větší 
prsa, zaoblené boky)“ 

„Spíše štíhlá či průměrné 
postavy, obvykle spíše 

brunetka, může či nemusí 
mít atraktivní oblečení“ 
„Velmi atraktivní štíhlá 

blondýnka s pěknou tváří, 
oblečená je v slušivém 

spodním prádle“ 

Kamarádka / sestra 

partnerky 

Muž si ve své SF 

představuje jako další 

osobu kamarádku / svou 

milenku nebo sestru 

partnerky 

(N = 11) 

„Její kamarádka, brunetka, 

menší průměrné postavy s 

většími prsy“ 

„Společná kamarádka, 

malá štíhlá blondýna s 

nevinným vzhledem, 

vypadající stále na 17-18. 

Malá prsa.“ 

Muž 

Muž si jako další osobu ve 

své SF představuje jiného 

muže 

(N = 5) 

„Muž. Atraktivní, blíže si jej 

moc nepředstavuji…“ 

„Její manžel, či přítel, 
podoba nejasná“ 
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Etnická příslušnost 

Muž popisuje ostatní osoby 

na základě etnické ci 

prototypické příslušnosti 

(N = 4) 

„Černoška, štíhlá, pěkná“ 

„Náctiletá dívka, Asiatka, 
velká prsa, bikiny, falešná 

zrzka s brýlemi“ 

Přihlížející 

Muž si ve své SF 

představuje jako další 

osobu někoho, kdo přihlíží 

sexuálním aktivitám 

(N = 2) 

„Kolemjdoucí“ 

„Soused“ 

Shemale 

Muž si ve své SF 
představuje jako další 

osobu, která má ženské i 
mužské pohlavní znaky 

(transsexuál) 
(N = 2) 

„Shemale, femininní, ale 

s penisem“ 

„Shemale“ 

Přítelkyně / manželka/ 

milenka 

Muž si ve své SF jako další 

osobu představuje svou 

současnou přítelkyni nebo 

manželku 

(N = 9)  

„Moje přítelkyně, 

blondýna, velká prsa“ 

„Moje milenka“ 

„Moje žena, spící odhalená“ 

 

Celkem 19 mužů se při popisu další osoby v SF zaměřilo na její vzhled. Osoba se 

přímo účastnila sexuálních aktivit. V této kategorii se muži soustředili na stejné 

charakteristiky, jako při popisu osoby první (velikost a tvar poprsí, barva vlasů, tělesná 

váha, erotické prádlo, apod.). Někteří muži dávali další osobu do kontrastu k té první, 

často na základě barvy vlasů (blondýna x bruneta) a velikosti poprsí (velká x malá prsa). 

N = 2 muži navíc dali do kontrastu i zastupující roli dalších aktérů (submisivní 

x dominantní) 

Druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií (N = 15) byla osoba, která se vyskytuje 

v mužově blízkém okolí – kamarádka, sestra partnerky, bývalá přítelkyně. 10 mužů 

uvedlo, že v SF s těmito osobami figuruje zároveň jejich současná partnerka. Současnou 

přítelkyni muži popisovali na prvním místě a jako doplněk k sexuálním aktivitám 

popisovali kamarádku (svojí nebo partnerky) / sestru přítelkyně nebo svou bývalou 

přítelkyni – ty se ale také aktivně účastnili všech sexuálních aktivit. 

Pět mužů uvedlo, že si ve své SF jako další osobu představují jiného muže. Z toho 

2 muži popisovali jako první osobu také muže. Jeden muž zmínil, že se jedná o bývalého 
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přítele / manžela ženy, kterou popisoval jako první osobu ve své SF. Dva muži pak pouze 

odpověděli, že jako další osoba v jejich SF se objevuje muž, podrobněji ho nijak 

nepopisovali. Jako první osobu popisovali ženu. 

Čtyři muži se zaměřili na etnickou příslušnost dané osoby. 1 muž odpověděl, že si jako 

další osobu představuje „černošku“, jako první osobu uvedl Asiatku. 3 muži uvedli 

asijskou dívku. Muži, kteří uváděli jako další osobu v SF ženu na základě etnické 

příslušnosti, popisovali první osobu na základě jejího vzhledu (nezmiňovali její etnickou 

příslušnost). Je tedy pravděpodobné, že se jednalo o Evropanky. Všichni aktéři se 

v rámci SF se stejnou měrou účastnili sexuálních aktivit. 

Vyšší variabilita může být vysvětlena potřebou mužů vyhledávat stále nové 

podněty. To popisuje tzv. Coolidge efekt, který se projevuje u živočišných druhů, kdy 

samci (a v menší míře samice) vykazují obnovený sexuální zájem, pokud jsou 

vystavováni novým receptivním sexuálním partnerům i po ukončení sexu s předchozími, 

ale stále dostupnými sexuálními partnery (např. Brown, 1974). Evoluční přínos pro tento 

jev spočívá v tom, že samec může oplodnit více samic (Tlachi-López, 2012). Samci jsou 

tedy připraveni kopulovat za kratší dobu pro úspěšné oplodnění více samic (Carlson, 

2013).  Zároveň se prokázalo, že muži ejakulují více pohyblivých spermií a ejakulují 

rychleji, pokud je jim prezentován stimul, kde se objevuje nová žena (Oseph et al., 2015). 

Touha a motivace k sexu souvisí s neurotransmiterem dopaminem a s jeho aktivitou 

v mozkových centrech spojených s vnímáním odměny (Giuliano & Allard, 2001). 

Evoluční účel dopaminu je motivace k dělání věcí, které slouží genům daného jedince. 

Čím více dopaminu se vyplaví v mozku při určité činnosti, tím je větší motivace pro její 

dělání. Dopamin prudce narůstá při novosti (Bunzeck & Düzel, 2006). Například, když 

australští vědci (Koukounas  & Over, 2000) opakovaně zobrazovali mužům stejný 

erotický film, penilní pletysmografie a subjektivní odpovědi testovaných mužů prokázaly 

progresivní pokles sexuálního vzrušení. Vědci mužům prezentovali 18 stejných 

erotických snímků, kdy vzrušení mužů prudce klesalo, poté prezentovali 2 nové (19. a 20. 

snímek) a jejich vzrušení opět prudce vzrostlo (obrázek č. 1). Habituace indikuje klesající 

hladinu dopaminu. Tato zjištění lze aplikovat na výsledky tohoto výzkumu. Muži pro své 

vzrušení vyhledávají stále nové stimuly, proto se i v jejich SF odráží vyšší variabilita 

důležitých osob. 
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Obrázek 1 
Koukounas & Over, 2000 

Graf měření sexuálního vzrušení mužů 

3.1.6. Sexuální aktivity vyskytující se v SF mužů 

V následující tabulce je uvedeno, jaké sexuální aktivity se v mužských SF objevují. 

Respondenti byli požádáni, aby zapsali všechny aktivity vyskytující se v jejich SF. 

Tabulka je rozdělena do tří sloupců, kdy v levém sloupci je uvedena zjištěná aktivita, 

v prostředním sloupci je popis aktivity a v pravém je uvedena celková četnost dané 

aktivity, tzn., kolik mužů uvedlo, že si určitou aktivitu představují. 

Tabulka 15 - Sexuální aktivity (muži) 

Název aktivity Popis Celková četnost (N) 

Líbání Vášnivé polibky 52 

Orální sex – aktivní 

role 

Muž orálně 

uspokojuje partnera 

/ partnerku 

48 

Orální sex – pasivní 

role 

Muž je orálně 

uspokojován 
55 

Orální sex dvou žen 

Dvě ženy se 
navzájem 

uspokojují ústy a 
muž tomu přihlíží 

7 

Anální sex – aktivní 

role 

Muž proniká do 

análního otvoru 

partnera / 

partnerky 

32 
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Anální sex – pasivní 

role 

Muž je análně 

penetrován 
4 

Masturbace – 

pasivní role 

Muž je uspokojován 

rukou 
19 

Masturbace –

aktivní role 

Muž uspokojuje 

partnerku rukou 
17 

Mokrý orgasmus 
ženy 

Žena v SF prožívá 
mokrý orgasmus 

8 

Fisting 
Muž proniká do 

ženy celou rukou 
3 

Rimming 
Muž orálně 

stimuluje anální 
otvor ženy jazykem 

7 

Násilné praktiky 
Fackování, topení, 
sprosté nadávání, 
bičování, výprask 

17 

Znásilnění  
Muž si představuje, 
že znásilňuje ženu 

1 

Polykání semene 
Žena při orgasmu 
muže polyká jeho 

ejakulát 
5 

Osahávání prsou 
Muž v SF stimuluje 

ženská prsa 
7 

Ejakulace na obličej 
Muž ejakuluje na 

obličej ženy 
5 

Creampie 

Muž ejakuluje do 
vaginálního / 

análního otvoru 
ženy 

2 

Pissing Žena na muže močí 2 

Mazlení 
Partneři se v SF 

mazlí, hladí 
18 

Vaginální sex 

Bez specifikace 
pozice 

66 

Pozice „na koníčka“ 5 
Pozice „misionář“ 4 
Pozice „na pejska“ 5 
Pozice „zezadu ve 

stoje“ 
2 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že bylo zaznamenáno mnoho různých sexuálních 

aktivit v SF mužů. Nejvíce se v mužských SF objevovala vaginální soulož (N = 66), orální 

sex a anální sex. U vaginálního sexu se muži zaměřovali především na penetraci penisu 
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vagíny a na vizualizaci tohoto obrazu („… Čekám, až bude úplně vzrušená a zasouvám 

do ní penis.“), někteří muži specifikovali polohu, která je pro ně nejvíc vzrušující – byly 

zjištěny čtyři nejoblíbenější polohy a) na koníčka (žena sedí obkročmo na ležícím 

partnerovi; b) misionář (žena leží na zádech a muž leží na ní, jsou obličeji k sobě); c) na 

pejska (muž proniká do vagíny ženy zezadu, žena klečí a opírá se rukama a muž klečí za 

ní); d) zezadu (oba partneři stojí a muž penetruje ženu zezadu). Jiní muži vaginální sex 

neměli potřebu nijak specifikovat a zmínili, že se pouze v jejich SF vyskytuje. U orálního 

sexu bylo rozlišováno, jestli se muž objevuje v aktivní roli (N = 48) (muž orálně 

uspokojuje partnera / partnerku) nebo jestli se muž objevuje v pasivní roli (N = 55) 

(partner / partnerka orálně uspokojuje muže). Muži si častěji představovali, že oni jsou 

orálně uspokojováni a často tato aktivita předcházela vaginální a anální penetraci jako 

předehra („… Partnerka se mě dotýká, hladí, líbá, postupně dojde až k penisu a začne 

orální sex, který postupně přejde v pohlavní styk.“). 

Stejným způsobem – na aktivní a pasivní roli – byl rozdělen i anální sex 

a masturbace. Masturbaci v aktivní roli (muž uspokojuje partnerku rukou) uvedlo 

celkem 17 mužů. Pasivní roli při masturbaci (muž je v SF uspokojován rukou) uvedlo 19 

mužů. Orální sex i masturbace (v aktivní i pasivní roli) sloužili ve většině případů jako 

předehra vaginálního a análního sexu („… Ona mi položí ruku na břicho a zajede s ní 

pod kalhoty, kde začne stimulovat můj penis. (…) Dostávám se rukou pod její kalhoty 

a přejíždím po ní, zasunuji do ní prsty. (…) Ochutnám jí a dráždím poštěváček jazykem 

a rty.“). N = 30 mužů uvedlo, že si představují, že pronikají do análního otvoru ženy 

a 2 muži si představují anální penetraci jiného muže. Tato aktivita byla muži uváděna 

současně s orálním sexem a vaginální penetrací a často se tyto dvě aktivity střídaly („… 

Začíná se orálním sexem (…) je velmi hluboký, po chvilce se přeruší a následuje anální 

sex (…). Tyto dvě fantazie (orální a anální sex) se neustále střídají. Sem tam přijde na 

řadu i vaginální sex.“). 

Mezi násilné praktiky byly zařazeny aktivity jako topení, bičování, svazování, 

výprask, fackování, sprosté nadávání. Muži, kteří tyto aktivity popisovali (N = 17) 

zároveň popisovali využívání různých sexuálních pomůcek, které jsou k provádění BDSM 

aktivit potřeba (důtky, bič, pouta, apod.). Tyto aktivity byly většinou součástí 

skupinového sexu (dvě ženy a muž) nebo muž a žena. Tyto aktivity nebyly zjištěny mezi 
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dvěma muži. N = 2 muži uvedli, že si násilné aktivity představují prováděné na sobě 

(muž je v submisivní roli), ostatní (N = 15) byl muž v dominantní roli. Muži, kteří tyto 

aktivity popisovali, se často soustředili pouze na ty dané aktivity, nikoli na prožitky ženy. 

Nebylo zřejmé, jestli s nimi dotyčná vůbec souhlasí („… K análnímu sexu dochází 

většinou v koupelně, kde dotyčnou při něm i chvíli topím.“). 

Aktivity jako mokrý orgasmus ženy, polykání mužského ejakulátu, ejakulace na 

obličej, rimming, fisting a creampie jsou pro muže vzrušující a muži popisovali, že bodu 

představování si těchto aktivit v SF sami dosahují orgasmu.  

Mokrý orgasmus je alespoň nějaký důkaz o dosažení orgasmu u ženy. U mužů je 

evolučně zakořeněná touha uspokojit partnerku. Thornhill & Gangestad (1995), uvádí 

teorii funkce ženského orgasmu. Dle autorů ženy upřednostňují geneticky kvalitnější 

muže a s nimi mají i častěji dosahují orgasmu. Ženy tak současně manipulují se 

spermiemi. V případě, že má žena sex s jiným mužem, který dispnuje vyššími 

genetickými kvalitami než její partner, pak žena bude daleko častěji dosahovat orgasmu 

s mužem mimo partnerský vztah (Thornhill & Gangestad (1995). Současně pokud se v SF 

objevuje více mužů, může být provokována kompetice spermií, protože vagína při 

ženském orgasmu nasává sperma a tím dochází k jejich zadržení v reprodukčním ústrojí 

ženy. (Baker & Bellis, 1993).   

Jedná se zároveň o aktivity typicky se vyskytující v pornografii, lze tedy tvrdit, že je 

pro muže jednoduché si je představit. Jak bylo zmíněno výše, muži vyhledávají novotu, 

aby byli schopni vyvrcholit, proto taková variabilita sexuálních aktivit v mužských SF. 

3.1.7. Pomůcky vyskytující se v SF mužů 

Po analýze sexuálních aktivit jsme se zaměřili na popis pomůcek vyskytujících se 

v SF mužů. V tabulce je zaznamenán souhrn zjištěných pomůcek. Tabulka je rozdělena 

do dvou sloupců. V levém sloupci je uveden název pomůcek a v pravém jejich celková 

četnost, tzn., kolik respondentů uvedlo, že se v jejich SF ta daná pomůcka vyskytuje. 

Tabulka 16 - Pomůcky v SF (muži) 

Pomůcka Četnost odpovědí 

Žádné 56 
BDSM pomůcky 32 
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Vibrátor 4 
Lubrikační gel 3 
Připínací penis 2 
Pás cudnosti 1 
Venušiny kuličky 1 
Květinové věnce 1 
 

Nejvíce mužů (N=56) odpovědělo, že si ve svých SF nepředstavují žádné pomůcky. 

Tito muži se spíše zaměřují na partnerčino tělo a na aktivity, které se v SF odehrávají. 

Druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou byli muži (N=21), kteří si ve své SF 

představují BDSM aktivity, které se bez pomůcek neobejdou. Celkem 11 mužů 

specifikovalo, že si ve své SF představují lano nebo pouta. V rámci těchto SF docházelo 

především ke svázání a znehybnění buď samotného muže, nebo partnerky a prožitek ze 

sexuálních aktivit je díky znehybňujícím pomůckám intenzivnější. V takových SF 

nedochází ke způsobování jakékoliv bolesti. Ostatní muži (N = 21), kteří specifikovali, 

jaké pomůcky si při BDSM aktivitách představují, uvedli: roubík ballgag, bič, řetěz, 

latexové oblečení na ženě, anální kolíky, důtky, kolíčky, obojek, vodítko a kláda, do které 

lze zamknout člověka. 

Dva muži, kteří uvedli, že si ve své SF představují pomůcku „připínací penis“, si ho 

představují na ženě a zároveň uvedli svou orientaci jako převážně heterosexuální. V SF 

dochází k anální penetraci muže ženou. 

Pomůcky jako vibrátor, venušiny kuličky a lubrikační gel jsou v SF používány čistě 

k zintenzivnění prožitku ženy. 

Muž, představující si květinové věnce, popsal, že slouží pouze k dekoraci celé SF, 

která se odehrává na rozkvetlé louce. Nehrají důležitou roli při sexuálních aktivitách, 

dotváří pouze tu správnou atmosféru. 

Muž, který uvedl, že se v jeho SF objevuje pomůcka pás cudnosti, blíže nerozvedl jeho 

důležitost v SF. 
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3.1.8. Prostředí v SF mužů 

Tento krok analýzy se zaměřil na prostředí, do kterého muži svou SF zasazují.  Muži 

často uváděli, že pro ně prostředí v SF není důležité, spíše se zaměřují na sexuální 

aktivity a na tělo aktéra v SF. Výsledky jsou opět shrnuty v tabulce, která je rozdělena do 

dvou sloupců. V levém sloupci je uveden název daného prostředí a v pravém je celková 

četnost, tzn., kolik respondentů uvedlo, že si svou SF v tom daném prostředí představuje. 

Tabulka 17 - Popisované prostředí (muži) 

Prostředí Četnost odpovědí 

Není důležité 40 
Střídá se 9 
Domov / byt 13 
Ložnice 16 
Hotel 5 
Venkovní prostředí 17 
  

Nejvíce mužů (N=40) odpovědělo, že pro ně není prostředí v SF důležité. Muži 

nevnímají, kde se dané sexuální aktivity odehrávají. Je pro ně důležitá partner / 

partnerka a jeho / její tělo. 

N = 17 mužů uvedlo, že se jejich SF odehrává na některém veřejném prostranství. 

Tito muži pak vyzdvihovali pocit vzrušení z možného přistižení při sexuálních aktivitách. 

Ve veřejných místech bylo zaznamenáno: zahrada, louka v přírodě, veřejné záchodky, 

převlékárna, zaparkované auto, opuštěná budova, kancelář, bar, lázně a kuřárna 

v „blázinci“. Obecné tělesné vzrušení jakéhokoliv typu – např. strach z odhalení, bolest, 

apod. zvyšuje činnost sympatiku a přispívá tak k potencování sexuálního vzrušení 

(Meston, 2000).  

Muži, kteří uvedli, že se jejich SF odehrává v ložnici (N=16) nebo v bytě (N=13) 

nijak nepopisovali vzhled místnosti, případně celého bytu. Byl pro ně naopak důležitý 

pocit soukromí a intimity s danou osobou. Známé prostředí je také pro ně snáze 

představitelné a oni se tak mohou soustředit na partnerku / partnera. Muži uvádějící ve 

své SF jako prostředí hotel (N = 5) také nepopisovali vzhled místnosti, ale šlo 

o kombinaci soukromí s partnerkou a nového „neokoukaného“ místa. N = 2 muži si 

představovali sexuální aktivity v hotelu se svou manželkou a šlo o vytržení ze 



- 58 - 
 

stereotypního prostředí, které oba dobře znají. N = 3 muži nespecifikovali svůj vztah 

k dané dívce (v popisu se zaměřili pouze na její vzhled). 

N = 9 mužů odpovědělo, že se jejich prostředí střídá. Ve své SF žádné prostředí ale 

nepopsali. Nelze tak jasně určit, jestli pro ně není důležité nebo pro ně v tu danou chvíli 

pouze dokresluje správnou atmosféru a nedokáží ho verbalizovat. 

Celkově lze shrnout, že prostředí SF pro většinu mužů není důležitou položkou. Muži 

se spíše zaměřují na sexuální aktivity a na aktéry vystupující v SF. Respondenti, kteří 

uváděli, že je pro ně prostředí důležité, nejčastěji zmiňovali místa, která jsou exponovaná 

veřejnosti, a v jejich SF jde tedy hlavně o pocit, že je někdo při sexuálních aktivitách 

uvidí nebo uvidí jejich partnerku nahou.  

3.1.9. Předloha pro SF mužů 

Dále jsme se zaměřili na to, na základě čeho respondenti staví obsah své SF, co bylo 

inspirací pro nejoblíbenější SF. Odpovědi jsou shrnuty v tabulce, která je rozdělena do 

dvou sloupců. V levém sloupci je uveden název předlohy a v pravém sloupci je uvedená 

celková četnost, tzn., kolik mužů uvedlo tu danou předlohu pro svou SF. 

Tabulka 18 - Předloha pro SF (muži) 

Předloha Četnost odpovědí 

Film 12 

Text 4 

Z vyprávění 0 

Reálná zkušenost 27 

Jiné 12 

Bez předlohy 24 

Kombinace různých materiálů 21 

 

Nejvíce mužů (N = 27) uvedlo, že obsah SF tvoří dle své reálné zkušenosti, tzn. na 

základě sexuálních aktivit, které prožili v minulosti. Naopak 24 mužů odpovědělo, že se 

jejich SF nezakládají na žádné předloze. N = 9 respondentů uvádějící jako předlohu film 

zároveň dodalo, že se jedná o pornografické filmy. Dále byly uvedeny jako předlohy film 
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Romeo a Julie, epizoda Star Wars a film Snílci. N = 1 muž blíže specifikoval textovou 

předlohu pro svou SF, uvedl knihu „Dívka, moře a noc“.  

Časté využití reálných zkušeností jako předloha SF odpovídá výsledkům předešlých 

výzkumů, které tvrdí, že lidé často staví obsah svých SF na základě aktivit, které jsou jim 

dobře známé (např. Leitenberg & Henning, 1995). Současně muži často (N =21) uváděli, 

že ve svých SF kombinují různé materiály. Ve své SF si tak dosadí např. svou přítelkyni 

do scény, kterou shlédli v pornu. Wilson (2014) vysvětluje specifika internetového porna, 

zejména jednoduchost přeskakovat mezi různými scénami a žánry. Tím je také 

vysvětlována potřeba mužů po stále nových stimulech (Wilson, 2014). To může vysvětlit 

častější kombinaci různých materiálů u mužů. 

3.1.10. Smyslové vjemy SF mužů 

Dále jsme se zaměřili na smyslové vjemy, které se v dané SF nejčastěji objevují. 

Respondenti měli v dotazníku seřadit od 1 (nejintenzivnější) do 5 (nejméně intenzivní), 

jaký vjem (vizuální, hmatový, čichový, sluchový, chuťový) je pro ně nejdůležitější. 

Výsledky byly následně porovnány i na základě kvalitativní analýzy textů. 

Jako nejdůležitější muži uváděli vizuální vjem (N = 70). Zaměřují se hlavně na tělo 

partnerky a její pohlavní orgány. Tento výsledek koresponduje s ostatními zjištěními 

z dřívější literatury, že pro muže jsou důležité vizuální vjemy a zaměřují se především na 

explicitní obrazy (např. Leitenberg & Henning, 1995). Současně výsledek můžeme 

vysvětlit i na základě konzumace pornografie, která zobrazuje časté záběry zblízka 

a navíc si muži mezi jednotlivými scénami mohou libovolně přeskakovat (Wilson, 2014). 

Jako druhý nejdůležitější vjem muži uváděli hmat (N = 53). Třetím nejdůležitějším 

vjemem byl pro muže sluch (N = 44). Zaměřovali se na vokalizaci partnerky (hlasité 

vzdychání). Ženská vokalizace je pro muže důležitá. Značí určitou formu vzrušení ženy 

a u mužů je evolučně zakořeněná touha uspokojit partnerku. Žena s geneticky 

kvalitnějšími muži dosahuje častěji orgasmu (Thornhill & Gangestad 1995). Současně 

existují výzkumy tvrdící, že mužská ejakulace přímo souvisí s ženskou vokalizací při 

sexu. V momentě, kdy žena hlasitě vzdychá, muž nejčastěji ejakuluje. (Brewer 

& Hendrie, 2010). Méně důležitými vjemy byly pro muže čich (čtvrtá pozice, N = 49) 

a chuť (pátá pozice, N = 54). 
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3.1.11. Struktura SF mužů 

V následujícím kroku jsme se zaměřili na strukturu SF mužů. Strukturu jsme 

zkoumali na základě uzavřené otázky (viz tabulka č. 18) a na základě kvalitativní analýzy 

samotných textů. Hlavním cílem bylo zjistit, jestli SF odpovídají fázím SMS. Tabulka je 

rozdělena do dvou sloupců – v levém sloupci je dějová linka SF a v pravém sloupci je pak 

zaznamenaná celková četnost. 

Tabulka 19 - Struktura SF mužů: Analýza uzavřené otázky 

Dějová linka Celková četnost 

N 

Lineárně se odvíjející příběh 26 

Nejdříve lineární, pak ztratí časovou posloupnost 19 

V SF se střídají obrazy 24 

SF nemá přímou časovou posloupnost 18 

Obsahuje časté pohledy na detaily pohlavních orgánů 13 

 

Žádný muž nepopsal svou nejoblíbenější SF na navrhovanou délku 1 A4. Maximální 

zaznamenaná délka SF byla půlka normostrany. N = 13 mužů napsalo, že svou SF 

nedokáží ve formě textu popsat. Tito muži nebyli vyřazeni z analýzy, protože a) 

zodpověděli důležité otázky ohledně jejich SF (popis osob, popis sexuálních aktivit, 

prostředí, smyslové vjemy, apod.); b) i to, když muž napsal, že svou SF nedokáže popsat, 

má vypovídající hodnotu. Každému forma textu nemusí vyhovovat, protože jejich SF 

žádnou jednolitou strukturu nemá a střídají se jim zejména obrazy na pohlavní znaky 

a explicitní sexuální scény (průnik penisu do vagíny, análu, ejakulace na obličej, apod.). 

Ačkoliv muži nebyli ve svém popisu SF tak jako ženy, v textech byly identifikovány 

struktury, které rámcově odpovídají popisu fází SMS s několika variacemi. 

a) SF, kde jsou naplněny všechny fáze SMS (1 – 5) 

Typ těchto SF má lineárně se odvíjející příběh a jednotlivé události a aktivity na 

sebe logicky navazují – jedna vyplývá z druhé. SF začíná úvodem, který nemá sexuální 

konotace, jde o zasazení SF do prostředí a času, ujasnění si rolí – f. 1 atraktivita. Aktivity 
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začínají sváděním, které je kratšího trvání, než by pravděpodobně bylo v reálném životě 

– f. 2 proceptivita. Následují aktivity, při kterých ještě nedochází k souloži, ale genitál je 

zpřístupněn dotykům, stejně jako ostatní části těla (líbání, mazlení, osahávání, 

masturbace, orální sex, apod.) – f. 3 akceptivita. Dále v SF navazuje soulož – f. 4 

genitalita. SF končí orgasmem buď obou partnerů zároveň, nebo jednoho z aktérů. SF 

mužů byly většinou zakončeny orgasmem muže a k orgasmu ženy buď došlo dříve, nebo 

k němu nedošlo vůbec. Důležité pro celou aplikaci posloupnosti fází SMS na strukturu 

SF mužů je to, že zejména při vyhledávání dlouhodobého vztahu si toto mužská sexualita 

vyžaduje. Proto se zřejmě celá posloupnost objevuje zejména se známými ženami 

(Klapilová, 2017). 

Příklad SF 

„Jdu s dívkou, kterou již znám, kdesi v přírodě. Nejedná se však o mojí partnerku. 

Velmi mě vzrušuje, své štíhlé sportovní tělo má oblečené do přiléhavého oblečení 

a z toho, jak se dívá ona na mě, vím, že vzrušuji i já ji. Je mezi námi určité napětí. 

Najednou jí uchopím a přitáhnu k sobě. Ona se nebrání, přitiskne se ke mně a začne mě 

vášnivě líbat. Já jí polibky opětuji. Po chvíli ucítím její ruku, kterou se snaží dráždit můj 

penis přes kalhoty. Já zvednu její tílko, sundám jí ho přes hlavu - nemá podprsenku, 

takže již vidím její pevná prsa, která nejdřív dráždím rukama, brzy začnu dráždit její 

bradavky jazykem a zuby. Ona mi položí ruku na břicho a zajede s ní pod kalhoty, kde 

začne stimulovat můj penis. Ten tvrdne a zvětšuje se, rozepíná mi pásek a vytahuje 

penis z kalhot ven a pokračuje ve stimulaci penisu rukou, poté pokračuje ústy. Po chvíli 

ji uchopím do svých rukou a položím jí na zem, jsem nad ní, ona mi bere můj ztopořený 

penis do ruky a dále ho stimuluje a já přes její kalhoty hladím její kundičku, dostávám 

se rukou pod kalhoty a přejíždím po ní, zasunuji do ní prsty, poté jí stáhnu kalhoty - jde 

to poměrně lehce - abych měl lepší přístup. Ochutnám její kundičku a dráždím 

poštěváček jazykem a rty. Ona se svíjí rozkoší a drží mě za vlasy. Po chvíli se přesunu 

směrem k jejím ústům abych jí dal vášnivý polibek. A ona jen řekne, "narvi mi ho tam", 

je vidět jak moc to chce a já se nenechám pobízet, penis mám pořád tvrdý a velký a tak 

není problém proniknout do její kundičky. Když do ní vjede, vidím, jak ještě stoupá její 

vzrušení. Poměrně tvrdě do ní přirážím, měním tempo podle jejích reakcí, ona se mě 

snaží držet nebo hladit po mém břiše, mé vzrušení zase umocňuje její napjaté 
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vysportované bříško a pohybující se pevná prsa a její obličej, v kterém je vidět čistá 

rozkoš a její slastné vzdechy. Když začne zatínat pěsti a jejím tělem začnou procházet 

vlny orgasmu, vrcholím i já.“ 

b) SF, kde se objevuje více osob – nelze aplikovat fáze SMS 

V SF, kde se objevuje více aktérů (skupinový sex) nelze aplikovat fáze SMS. V SF 

nejde o svádění partnera či partnerky, SF jsou spíše zaměřené na skupinové aktivity 

a struktura se rozpadá. 

Příklad SF: 

„Fantazie začíná v koupelně, kdy se má přítelkyně a její kamarádka spolu líbají. 

Vcházejí do sprchy, dívám se na ně. Přítelkyně na mě pokyne, ať se k nim přidám. 

Všichni se líbáme, dívky se navzájem začínají hladit, zatímco se dále líbají, já zkoumám 

jejich těla. Dochází ke střihu, kdy s přítelkyní souložím zezadu, pod ní klečí kamarádka 

a uspokojuje ji ústy. Občas se jazykem dostane i k mému penisu a varlatům. V další 

scéně se dívky vymění s tím rozdílem, že se navzájem líbají a uspokojují prsty, zatímco 

já přirážím do kamarádky. Fantazie většinou končí obrazem, kdy vstupuji do análu mé 

přítelkyně, zatímco má kamarádčiny prsty ve vagíně a já cítím jejich pohyb, dívky se 

během toho divoce a vášnivě líbají.“ 

Na příkladu této SF je vidět, že dochází k ostrým střihům (mezi aktivitami není 

plynulý, gradující přechod). SF, kde se objevuje více aktérů z principu nemohou 

naplňovat fáze SMS, protože tam jde spíše o sexuální aktivity, které probíhají v různě se 

prolínajících smyčkách, než o svádění a vábení partnera. 

c) SF, kdy po fázi proceptivy (f. 2) dochází ke střídání obrazů 

SF opět začínají fází atraktivity (f. 1), ve které respondent určuje role jednotlivých 

aktérů a zasazuje celou SF do kontextu, podle kterého se bude dál odvíjet celý příběh. 

Dále dochází k fázi proceptivity (f. 2) – vzájemnému svádění a namlouvání aktérů. Tyto 

SF mohou jít i proti klasické teorii SMS, kde muž svádí ženu, a to tak, že žena naopak 

svádí muže a on je vzrušován tím, že žena přejímá iniciativu (viz uvedený příklad SF). 

Následně dochází k vizualizaci různých obrazů sexuálních aktivit, které se mohou 

odehrávat ve smyčce nebo naopak se jednotlivé obrazy překrývají. Záleží na 
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momentálním rozpoložení muže a podle toho se buď určité aktivity vyskytují, nebo ne. 

K orgasmu nedochází vždy ve stejné pasáži SF, naopak, pro muže je důležitá novost 

a scénář se snaží vždy trochu obměnit. 

Příklad SF 

„Tato fantazie má neměnné prvky, ale jiné mohou být fluidní (počet partnerek a jaké, 

rekvizity). Místo ve fantazii obvykle nehraje žádnou roli. Časová posloupnost může být 

také značně různorodá, často jakási předehra dané fantazie probíhá lineárně, poté 

spíše ve své hlavě promítám obrazy či úryvky možných scénářů dle toho, co mi zrovna 

přijde přitažlivé. 

Typicky fantazie začíná konverzací s partnerkou/partnerkami, vyskytuje se flirt, sexy 

pohledy. Iniciativní jsou spíše partnerky. V celé fantazii vystupuji spíše submisivněji, 

nechám partnerky se mě zmocnit. Obvyklou první fyzickou aktivitou jsou doteky ze 

strany partnerky/partnerek. Může jít o hlazení, lehké škrábnutí, šimrání, dotyky na 

citlivých partiích (rozkrok, bradavky, rty), polibky. Partnerka mi dává najevo svou 

kontrolu, nenechává mě převzít iniciativu, mé podřízenosti se roztomile chichotá, což 

mě vzrušuje. Vůně partnerky obvykle taky hraje roli, ale spíše dokresluje intimní 

atmosféru, než že by mě vzrušovala per-se. Zde obvykle končí lineární scénář fantazie. 

Do konce fantazie následuje blok více, či méně rozmanitých představ a aktivit, které 

následují po "předehře" popsané výše. Partnerka mě může masturbovat, poskytovat mi 

orální sex, nebo mi naopak stimulaci může odpírat. Mohou se vyskytnout s/m prvky 

jakou kousání, škrábání, lehký výprask.  Často se objevuje představa toho, jak mě 

partnerky vzrušují, ale nedovolují mi orgasmus, čímž mě škádlí. K souloži může, ale 

nemusí dojít, což odpovídá mému přístupu i k reálné souloži - ne vždy ji považuji za 

naprosto nezbytnou či mě tu chvíli mohou vzrušovat jiné aktivity více. 

Vyvrcholení nedosahuji vždy při stejné části/motivu fantazie, ba naopak nemám 

v sexualitě obecně moc rád stereotyp a preferuji, když se scénáře ve fantaziích 

i reálném sexu střídají a inovují. Obecně tedy mohu říct, že často dosahuji vyvrcholení, 

či vysoké úrovně vzrušení právě, když do fantazie vnesu nové, neozkoušené či 

překvapivé prvky a scénáře.“ 

d) SF, ve které dochází ke střídání explicitních obrazů 
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V SF neexistuje žádná dějová linka. Střídá se pouze akceptivita a genitalita, navíc 

v některých SF s různými dívkami. Jedná se pouze o představování si explicitních výjevů. 

SF se střídají obrazy a blízké záběry pohlavních znaků (prsa, genitál, obličejový výraz 

ženy). Obrazy jsou také zcela odosobněny od celkového těla aktéra. Muž si například 

pouze vizualizuje průnik penisu do vagíny, hlasité vzdychání partnerky, rychlé změnění 

pozice, apod. Obzvlášť pro tento typ SF není důležité prostředí nebo detailní popis 

aktérů. Nejdůležitější jsou sexuální aktivity. Muž různě střídá ve své SF obrazy do té 

doby, než vyvrcholí. 

Příklad SF 

1. „Dobývám se k roztoužené ženě - má na sobě džíny nebo džínovou sukni. Seshora ji 

pres břicho sahám do rozkroku, je vlhká, sundávám ji kalhoty nebo ji vyhrnuji krátkou 

upnutou sukni. Pak ve fantazii figurují další obrazy. Souložím jí mezi prsa, poskytuji ji 

orální sex… když jsem maximálně vzrušený a ona taky konečně do ní představě vnikám 

a vrcholím.“ 

--- 

2. „Přijdu do místa, kde je 10 Asiatek. Všechny jsou málo oblečené buď v sukni anebo 

jen v kalhotkách. Důležitý odhalený kulatý zadeček a možnost ho úplně vysvléknout. 

Dívky jsou vyrovnané v řadě otočené zadečkem ke mně a předkloněné, aby byl pěkně 

vyšpulený. Přijdu k nim a osahávám je. Nepostupuju popořadě. Soustředím se na 

zadeček a vaginu. Lížu jí a anální otvor také. Všechny jsou čisté a voňavé. Pak prstím a 

strkám prst i do análního otvoru. To dělám se všemi dívkami, až si vyberu jednu, se 

kterou začnu souložit. Pokračuju s dalšími dívkami. Pokud nedojde ke konci fantazie, 

pokračuju v představách v análním sexu.“ 

Muži, kterým se v SF pouze střídají explicitní záběry, měli většinou problém 

s verbalizací takové SF, jelikož se nejedná o lineárně se odvíjející příběh. Respondenti 

pak často psali, že danou SF nedokáží popsat nebo že se jedná o směsici různě se 

střídajících sexuálních aktivit. 

e) BDSM SF 
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SF, ve kterých se odehrávají BDSM aktivity neodpovídají svou strukturou SMS. 

V těchto SF jsou jasně rozřazené role. Jde o demonstraci dominance a submise. Aktér 

v submisivní roli se musí aktivitám plně podřídit, tudíž chybí jakákoliv fáze atraktivity 

(f. 1) – vábení partnera a proceptivity (f. 2) – svádění a namlouvání.  Zároveň v SF není 

postupná gradace jednotlivých aktivit, ale střídá se uspokojování s diskomfortem (např. 

masturbace vs. náhlá facka). Orgasmus v SF být může a nemusí, není důležitý. 

Příklad SF 

„Partnerka vchází do místnosti, je oblečená v koženém oblečku. Klečím na zemi 

a hledím do země. Partnerka mě popadne za vlasy a dá mi facku, chytá mě pod krkem, 

kouká mi do očí a kroutí mi hlavou. Drží mě za vlasy a nechává mě olizovat její nohy. 

Musím jí na všechny její příkazy odpovídat ano paní. Směje se mi, jsem otrokem. 

Následně mě opět popadne za vlasy a odhodí mě na zem. Kope do mě, boje mě. Musím 

se před ní plazit. Dále mě chytne pod krkem a začne se hrát s mým penisem, rozdráždí 

mě, pak mne odstrčí a opět se mi směje. Musím ji lízat stehna, vagínu. Celou dobu mne 

drží za vlasy nebo pod krkem. Sedí na židli. Jednou za čas tuto aktivitu přeruší, opět mě 

chytne za vlasy a tahá mne po místnosti. Dochází k orálnímu sexu z její strany, opět ale 

jenom trochu, aby mne rozdráždila. Toto se opakuje do doby, než jsem vzrušenej do 

nejvíce, jak můžu, pak na mne nasedne a jezdí na mně. Střídá se orální uspokojování 

(já ji, ona mne) přičemž mne u toho pořád fackuje, nadává mí, jsem její otrok. Nakonec 

dochází k mému vyvrcholení její rukou, přičemž masturbuje i ona sama a vůbec ji 

nezajímá, že už jsem, aby zpomalila, mojí rozkoš dovede do úplného vrcholu. Po sexu 

mne odkopne na zem a odchází.“ 

V anomálním (deviantním) sexuálním chování je dle teorie poruch dvoření v rámci 

SMS některá z uvedených fází nápadně zvýrazněná, přehnaná a překroucená, je 

karikaturou normálu. Ostatní fáze jsou pak buď úplně vypuštěné, nebo jsou pouze 

naznačené.  

V SF popisujících BDSM aktivity nejde o sexuální agresi, protože aktéři s aktivitami 

souhlasí. Ačkoliv respondent může popisovat lehké mučení nebo to, že je nucen / někoho 

nutí do sexuálních aktivit, jedná se hlavně o rozdělení rolí na submisivní a dominantní. 

Nedochází ke znásilňování nebo vážnému ubližování na zdraví. Strukturou však se od již 
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výše zmíněných typů SF liší. Pretaktilní fáze jsou zde buď pouze naznačeny, nebo jsou 

zcela vypuštěny. Celá pozornost se zaměřuje na aktivity (f. 4 – genitalita), které většinou 

nemají lineární spád s postupnou gradací.  

 

4. ŽENY 

4.1.1. Jak se vnímá žena v rámci SF 

Tabulka 20 - Vnímání vlastní osoby v SF v rámci uzavřené otázky (ženy) 

V SF se objevuji: N 

Neobjevuji se, jsem pasivním pozorovatelem erotických obrazů 2 

Jsem ve fantazii přítomen, ale pouze jako pasivní pozorovatel, aktivit se 
neúčastním 

1 

Objevuji se jako aktér, ale shlížím na sebe vně svého těla 25 

Objevuji se jako aktér a fantazie se odehrává z mého pohledu 62 

Z pohledu jiné osoby než já, ale jsem ve fantazii přítomen (svádím sám sebe) 1 

Z pohledu jiné osoby, se kterou se v SF ztotožňuji 5 

Má pozice se střídá 4 

 

Nejvíce žen (N = 62) uvedlo, že se v rámci své SF objevují jako aktérky a fantazie se 

odehrává z jejich pohledu.  

Druhou nejčastěji (N = 25) zastoupenou kategorií byla pozice, kdy na sebe ženy 

shlížejí vně svého těla. 

N = 5 žen uvedlo, že se vidí z pohledu jiné osoby. N = 3 ženy popsaly, že se vidí 

mladší a „vylepšené“, tzn., zaměřily se na svůj vzhled, který je v jejich nejoblíbenější SF 

takový, jak jim přijde atraktivní a sexy. N = 2 ženy podobu osoby, se kterou se v SF 

ztotožňují, blíže nepopsaly. Nešlo tak ani usoudit z analýzy textu SF, protože tyto ženy 

popisovaly děj a sexuální aktivity a popisu své osoby se už nevěnovaly. 
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Dle kvalitativní analýzy texů ženy nejčastěji popisovaly děj SF z vlastního pohledu 

a byly hlavními aktérkami SF. N = 3 ženy byly pouze pozorovatelkami sexuálních aktivit. 

Ženy uvádějící SF, ve kterých na sebe shlížely vně svého těla, kladly větší důraz na svůj 

vzhled. Více si uvědomovaly své tělo a barvitěji popisovaly pasivní roli při sexuálních 

aktivitách (žena je příjemcem aktivit). 

4.1.2. Počet aktérů v SF žen 

V následující tabulce je shrnuto, kolik aktérů se vyskytuje v neoblíbenější SF žen. 

Tabulka je rozdělena do dvou sloupců. V levém sloupci je uveden počet aktérů, v pravém 

sloupci je zaznamenána celková četnost odpovědí. 

Tabulka 21 - Počet aktérů v SF v rámci uzavřené otázky (ženy) 

Počet aktérů Četnost odpovědí 
1 3 
2 44 
3 31 

2-3 6 
2 – mnoho 1 

4 5 
5 1 

mnoho 9 
 

Ženy uvedly, že nejčastěji (N=44) se v jejich SF objevují dvě osoby, včetně jich 

samotných nebo pouze jedna osoba (N = 3). Celkem 53 žen uvedlo, že se v jejich SF 

objevují skupinové aktivity. To bylo ověřeno i na základě kvalitativní analýzy textů a ženy 

opravdu velmi často popisovaly, že se v jejich SF objevuje více osob než jen 2. Nicméně 

pouze 33 žen popsalo roli další osoby v SF. Ženy často měly mezi aktéry jasnou 

hierarchii. Nejčastěji se v jejich SF objevovala ona jako hlavní aktérka + 2 muži nebo 

muž a žena. Pokud se v SF objevovali dva další muži, oba se především věnovali ženě. 

Spolu žádné sexuální aktivity neprováděli. Pokud se v SF objevoval další muž + žena, 

muž se věnoval především hlavní aktérce a sex měl výhradně s ní. Další žena se věnovala 

ženě při předehře (orální sex, uspokojování rukou). Zjištění podporuje výsledky 

předešlých studií, že si ženy samy sebe představují v pasivní roli (např. Money 

& Erhardt, 1972; Iwawaki Wilson, 1983). 
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4.1.3. Vnímání vlastní osoby v SF žen 

Tabulka 22 - Vnímání vlastní osoby (ženy): Analýza na základě kvalitativního zpracování textu 

Název kategorie Bližší vymezení Citace reprezentující 
kategorii 

Neměnná podoba 
Žena v SF vidí sama sebe 

tak, jak reálně vypadá 
N=21 

„Taková, jaká jsem, 
v pyžamu.“ 

„Úplně normální jako 
jsem.“ 

„Běžná reálná podoba“ 

Atraktivita 

V SF se žena cítí atraktivní 
a zaměřuje se přitom na 
svůj vzhled, který se v SF 

liší od reality 
N=56 

„Atraktivní, hezky nalíčená 
s delšími vlasy.“ 

„Vysoká, symetrický 
obličej, atraktivní.“ 

„Modrooká bruneta, 
sportovní postavy, dokáže 

okouzlit svým úsměvem 
skoro každého.“ 

V SF Se žena cítí atraktivní 
kvůli oblečení, které má na 

sobě 
N=34 

„Jsem oblečená v erotickém 
prádle.“ 

„Cítím se atraktivní, v sexy 
spodním prádle s 

rozpuštěnými vlasy a s 
vysokými podpatky.“ 

„Vypadám velmi nezně a 
zároveň sexy v černé 

krajkové košilce a 
kalhotkách.“ 

V SF se žena cítí atraktivní, 
protože je nahá 

N=6 

„Jsem nahá a mám vysoké 
podpatky.“ 

„Nahá, rozpalená, 
žádoucí.“ 

„Nahá ve velké posteli se 
saténovým povlečením.“ 

Emoce 
Žena se v SF zaměřuje na 

své pocity 
N=9 

„Rajcovní a rozdováděná“ 

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

Bez konkrétní podoby 
Žena sama sebe v SF nevidí 

N=2 

„Nevidím se ze svého 
pohledu.“ 

„Pouze se dívám“ 

Zaujímaná role 

Žena v SF zaujímá 
dominantní roli 

N=6 

„Řídím celou situaci 
a vystupuji velmi 

dominantně.“ 

Žena v SF zaujímá „Atraktivní, submisivní“ 
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submisivní roli 
N=26 

„Představuji si být úplně 
submisivní a partner 

dominantní.“ Líbí se mi 
představa, jak mi strká 

penis hluboko do krku, až 
se skoro dusím.“ 

Profese 

Žena je v SF oblečena do 
uniformy, která patří 

k určité profesi 
N=1 

„Jako sekretářka“ 

Neatraktivní 
Žena se v SF vidí jako 

neatraktivní 
N=1 

„Cítím se neatraktivní a 
jsem ráda, že o mne má 

někdo zájem“ 
 

Ženy při popisování své vlastní osoby v SF kladly největší důraz na atraktivitu 

svého těla / tváře. Byly zjištěny tři nejčastěji zmiňované podoby: a) žena se objevuje 

úplně nahá a čeká na příchod muže; b) žena zdůrazňuje svou celkovou atraktivitu. 

Většinou se vzhled liší od ženina reálného vzhledu, jedná se o její vysněnou podobu 

(štíhlejší, silnější, delší vlasy, apod.) Zároveň je z ní patrná touha a připravenost na 

sexuální akt; c) žena se cítí atraktivní díky tomu, co má na sobě. Většinou se jedná 

o erotické prádlo, které značí připravenost na sexuální akt a má v muži vzbudit touhu 

a vášeň. Wood (2016) zjistila, že ženy nejčastěji oblékají erotické prádlo ze tří hlavních 

důvodů – a) líbí se jim – touha vlastnit krásné věci; b) pro svůj dobrý pocit – cítí se 

v něm sebevědomě a přitažlivě; c) pro partnera – chtějí potěšit svého partnera snahou 

vypadat sexy (Wood, 2016). Barbier & Boucher (2004) současně uvádí, že ženy 

v erotickém prádle se chovají sebevědomě až narcisticky, protože kvůli erotickému 

prádlu si žena více uvědomuje svoje tělo a je s ním spokojenější (Barbier & Boucher, 

2004).  To, že ženy kladou tolik důraz na svůj vzhled, přitažlivost a vyzývavost, je 

v souladu s popisem první fáze dvoření - pretaktilní interakce dle sexuálně motivačního 

systému (SMS). Žena svou atraktivitou vábí potencionálního partnera (Klapilová, 2017). 

Celkem 21 žen uvedlo, že se ve své SF vidí tak, jak reálně vypadají. Jednalo se 

především o ženy ve věkovém rozmezí 40 – 50 let. Ve věkové kategorii 18-29 pouze 5 žen 

uvedlo, že se vidí tak, jak doopravdy vypadají. Existuje řada vědeckých studií, které 

dokládají, že důležitost fyzického vzhledu, konkrétně velikostí a hmotností těla, s věkem 

klesá. Například Webster & Tiggemann (2003) zjistili, že starší ženy v jejich výzkumu 
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uváděly větší spokojenost s vlastním tělem než mladší ženy. Feministický pohled uvádí, 

že v západních společnostech jsou ženská těla společensky nahlížena jako objekt, který je 

třeba pozorovat a hodnotit. Jeden důsledek takové sexuální objektivizace ženského těla 

(např. prostřednictvím mužského pohledu nebo médií) spočívá v tom, že se dívky a ženy 

postupně socializují, aby internalizovaly pozorovatele svého fyzického já. Začínají se 

chovat jako objekt, který je třeba nahlížet a vyhodnocovat na základě vzhledu (např. 

Frederickson & Roberts, 1997). Fredrickson & Roberts (1997) dále tvrdí, že ženy jsou 

cíleně zaměřeny na objektivizaci během jejich reprodukčního potenciálu. Vzhledem k 

tomu, že ženy stárnou a jejich těla se stanou méně sexuálně objektivní a relativně 

neviditelnými, mohou se vzdát internalizovaného pozorovatele na sebe sama 

a souběžného sledování těla. 

Devět žen se v popisu vlastní osoby zaměřilo na své emoce, které z ní vyzařují, než na 

popis vzhledu. Je pro ně důležité, aby z nich vyzařovala touha a připravenost k souloži. 

Opět se zřejmě jedná o určitou formu navázání kontaktu s mužem prvotní pretaktilní 

interakce, kdy svádí, vábí a navazuje nonverbální kontakt s potencionálním partnerem 

a zároveň to, že jsou více v kontaktu se svým prožíváním sexuálních aktivit. Více vnímají 

smyslové vjemy (zejména vůni a hmat). 

4.1.4. Popis důležité osoby vyskytující se v SF žen 

Tento krok analýzy se zaměřil na to, jak se respondentka vnímá ve své SF, pokud se 

v ní vyskytuje. Odpovědi jsou shrnuty v následující tabulce. V prvním sloupci jsou 

uvedeny názvy kategorií, na základě čeho ženy důležitou osobu popisovaly. Ty jsou pak 

ve druhém sloupci blíže specifikovány nebo rozděleny do subkategorií. V třetím sloupci 

je pak uvedena jako příklad reprezentující citace pro tu danou kategorii 

Tabulka 23 - Popis důležité osoby v SF (ženy): Analýza na základě kvalitativního zpracování textu 

Název kategorie Bližší vymezení 
Citace reprezentující 

kategorii 

Současný partner 

Žena si ve své SF 

představuje svého 

současného partnera 

N=18 

„Přítel, vysoký, štíhlý, 

zapatlaný od barev.“ 

„Partner, vypadá jako ve 

skutečnosti (vysoký, trochu 

svalnatý, má vousy, ostré 

rysy, tmavé vlasy a modré 
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oči).“ 

„Můj přítel, vysoký, 

neposlušné tmavé 

a kudrnaté vlasy, 

pronikavé zelené oči.“ 

Dominance 

Žena si ve své SF 

představuje muže, který je 

dominantní a řídí celou 

situaci 

N=19 

„Muž, hodně maskulinní, 

dominantní, delší tmavé 

vlasy.“ 

„Muž, dominantní, dravý a 
zároveň něžný. Štíhlý, ale 

svalnatý.“ 
„Muž, aktivní, dominantní, 
s velkým penisem, něžný, 

ví, co má dělat.“ 

Známá osobnost 

Žena si ve své SF 

představuje známou 

osobnost nebo postavu 

z knihy / filmu… 

N=2 

„Muž – Will Smith“ 

„Partner se liší dle 
konkrétní představy, 
takřka vždy však jde 
o fiktivní literární či 
filmovou postavu“ 

Chtíč 

Žena si ve své SF 

představuje muže, který po 

ní sexuálně touží a vyzařuje 

to z něj 

N=16 

„Muž, vysoký, statný, 

tmavovlasý, strniště na 

tváři, působí velmi mužně, 

normálně je chladný a 

nedostupný ale vedle mě si 

nemůže pomoct a neovládá 

se.“ 

„Muž - vysoký, dráždivý, 
přitažlivý, vyzařující 

velkou sexuální energii a 
chtíč.“ 

„Muž - je nadšený, pohled 
má jen pro mě, chce mě a 

jemně to naznačuje.“ 

Atraktivita 

Žena ve své SF popisuje 

muže na základě jeho 

vzhledu a celkové 

atraktivity 

N=47 

„Muž svalnatý na rukou na 

vyrýsované šlachy a žíly, 

hluboký pohled.“ 

„Muž, vysoký, opálený, 
tmavovlasý, lehce 

vyrýsované svaly, milý 
obličej, svůdný pohled, 

tmavé oči, smyslné rty, bílé 
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zuby, tetování na paži, 
pevný zadek, jen v riflích.“ 

„Větrem ošlehaný 
sportovec s vypracovaným 
tělem, jiskřivý pohled plný 

něhy, pevné ruce, oblý 
zadek.“ 

Bez konkrétní představy 

Žena si ve své SF 

představuje muže a nijak 

ho specificky nepopisuje 

N=4 

„Muž – různé typy 

„Muž, vzhled není důležitý“ 

„Různí atraktivní muži“ 

Žena 

Žena si ve své SF 

představuje jinou ženu 

N=10 

„Štíhlá mladá žena s 

nazrzlými světlými vlasy s 

ofinou, pihovatý nos, má 

na sobě béžové květované 

šaty.“ 

„Svůdná a sexy žena“ 
„Krásná dlouhovlasá 
blondýnka s velkými 

ňadry.“ 
 

Nejvíce žen (N = 47) popisovalo hlavního aktéra ve své SF dle atraktivity. Bereczkei 

et al. (2004) ve své studii uvádí, že pro ženu při výběru partnera hraje nezanedbatelnou 

roli právě jeho atraktivita. Ženy si mohou vybírat atraktivnější jednoduše muže proto, že 

takové signály indikují lepší biologickou zdatnost - fitness (Møller & Jennions, 2001). 

Současně existují důkazy, že ženy považují za atraktivní fyzické znaky, indikující 

dominanci – např. tetování, vysocí muži (např. Ellis, 1992). Existují studie, že ženy 

preferují fyzicky symetrické muže a ve skutečnosti fyzicky symetričtí muži mají více 

sexuálních partnerek (Gangestad & Thornhill, 2003). Popis atraktivity podléhal 

aktuálním módním trendům (upravené vousy, tetování) a současně obecným znakům 

atraktivity, jako například svalnatá postava, široká ramena, úzký pas (Braun & Bryan, 

2006). Zároveň byly zjištěny rozmanité znaky atraktivity, jako například různá délka 

vlasů, muž, který je trošku při těle, mladší vzhled / vyspělý muž, apod. Lze tvrdit, že 

existuje vysoká variabilita toho, co žena považuje u partnera za atraktivní. Ženské 

partnerské preference jsou tvárné v průběhu života – např. věkem, zkušenostmi, proto je 

v nich velká interindividuální variabilita  (Zandberg et al., 2017). Ženy také téměř 
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nereagují na erotické stimuly, v nichž se objevují aktéři, kteří je fyzicky nepřitahují 

(Chivers et al., 2010). 

Dále se ženy zaměřovaly na to, jaké emoce z muže vyzařují. Zejména to pak byla 

dominance (N = 19) a chtíč (N = 16). Toto zjištění lze podpořit recentní studií, která 

tvrdí, že si ženy ve svých SF samy sebe představují jako neodolatelný předmět touhy 

(Bogaert et al., 2015). Současně Ahmetoglu & Swami (2012) tvrdí, že ženy hodnotí muže, 

kteří působí dominantně na základě nonverbálních projevů a vzhledu, jako atraktivnější. 

N = 18 žen si ve své SF představuje současného partnera / manžela. Tak tomu bylo 

zejména u věkové kategorie 18 – 29. Výzkum Pelletier & Herold (1988) uvádí, mladé 

ženy si spíše představují své současné milence, kdežto starší vdané ženy si spíše 

představují jiné muže. Popis skutečných partnerů byl strožejší než popis cizích mužů. 

Žena jeho vzhled dobře zná, tudíž ho pravděpodobně nepotřebuje detailněji specifikovat. 

V rámci dalšího výzkumu by bylo dobré porovnat tuto kategorii s délkou vztahu, protože 

prezentace výskytu SF s vlastním partnerem bývá dávána do souvislosti s fází 

zamilovanosti. 

4.1.5. Popis dalších osob vyskytujících se v SF žen 

V následující tabulce je znázorněn popis důležité osoby, která se v SF žen 

objevuje. Tabulka je opět rozdělena do tří sloupců. V prvním sloupci je charakterizující 

název kategorie. Ve druhém sloupci je bližší vymezení té dané kategorie, případně se 

kategorie větví do subkategorií. Ve třetím sloupci je výrok, který reprezentuje určitou 

kategorii / subkategorii. 

Tabulka 24 - Popis dalších osob v SF (ženy): Analýza na základě kvalitativního zpracování textů 

Název kategorie Bližší vymezení 
Citace reprezentující 

kategorii 

Muž 

Žena popisuje muže na 
základě jeho vzhledu / 

atraktivity 
(N = 11) 

„Vysoký muž s hnědými 
vlasy, s vousy a modrýma 

očima, věrný“ 
„Muž, menší, silnější, 

snědý“ 
„Muž-svalnatý a opálený“ 

Žena muže nijak blíže 
nepopisuje 

(N = 7) 

„Muž, vzhled je nedůležitý“ 

„Muž – různé typy“ 
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Žena 

Žena popisuje v SF další 
ženu na základě jejího 

vzhledu a jedná se o cizí 
ženu 

(N = 7) 

„Dívka, cca 20 letá, s 
drobnými prsy, neopálená 
pod bikinami, v šortkách a 

vršku plavek, atletické 
postavy, usmívající se, 

společenská, ne vulgární“ 

„Cizí žena – plnější tvary“ 

Žena popisuje v SF další 
ženu a jedná se o někoho, 

koho dobře zná 
(kamarádka) 

(N = 1) 

„Kamarádka“ 

Pečující osoba 

Žena si v SF představuje 
osobu, která o ní pečuje – 

věnuje jí pozornost 
(N = 5) 

„Žena - atraktivní 
pokojská, velká prsa, ona a 

můj partner o mě budou 
pečovat a pozornost budou 

věnovat oba hlavně mé 
osobě“ 

„Muž, dělá mi erotickou 
masáž.“ 

Pozorující 

Žena si představuje v SF 
někoho, kdo přihlíží 
sexuálním aktivitám 

(N = 1) 

„ Pozorovatel – podoba 
nedůležitá, stačí, že vím, že 

se někdo dívá“ 

Celebrita 
Žena si v SF představuje 

známou osobu – celebritu 
(N = 1) 

„Muž - Dean Winchester 
(Jensen Ackles)“ 

Dominance 

Žena popisuje další osobu 

v SF na základě jejího 

dominantního postavení 

(N = 3) 

„Mužská postava, 

dominantní“ 

„Muž, sebejistý, 

dominantní“ 

„Žena, něžná, aktivní, ví, 

dominantní co má dělat.“ 

Submise 

Žena popisuje další osobu 

v SF na základě jejího 

submisivního postavení 

(N = 2) 

„Křehká, drobná a 

submisivní brunetka“ 

„Žena, submisivní, 
stydlivá“ 

 

Celkem 53 žen uvedlo, že se v jejich SF objevuje více partnerů (3 – mnoho), ale jen 

33 žen tuto osobu blíže popsalo. Je možné, že ženy, které další osobu nepopsaly, jí 

nepovažují za stěžejní ve své SF nebo se u nich objevuje pouze občas. Dvě ženy uvedly, že 

se v SF neobjevují, pouze sledují sexuální aktivity, ale ony samy se jich neúčastní. 
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N = 24 žen odpovědělo, že si ve své SF jako další osobu představují muže. Buď se 

zaměřovaly na jeho vzhled (N = 11), nebo ho nijak specifičtěji nepopisovaly (N = 7). 

Celkem 9 žen pak uvedlo, že si ve své SF jako další osobu představují ženu. Z toho se 7 

žen zaměřovalo na její vzhled. N = 1 žena uvedla, že se v její SF objevuje kamarádka, 

tudíž osoba, kterou dobře zná a nemá potřebu jí blíže popisovat. Na rozdíl od mužů, se 

ženy více zaměřovaly na vyzařované emoce z ostatních aktérů SF („…usmívající se, 

společenská, ne vulgární“) nebo na jejich zaujímanou pozici. N = 5 žen uvedlo, že si 

představuje osobu, která o ní pečuje, například poskytuje erotickou masáž nebo další 

žena, která se věnuje jen jí a nemá s hlavními aktéry pohlavní styk. N = 3 ženy uvedly, že 

si další osoby představují v dominantním postavení a N = 2 ženy v submisivním. 

Dominantní postavení zaujímali spíše muži, kdežto submisivní ženy. 

4.1.6. Sexuální aktivity v SF žen 

Po analýze jednotlivých aktérů v SF jsme se zaměřili na sexuální aktivity 

odehrávající se v SF. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce. Ta je rozdělena do tří 

sloupců, v levém sloupci je uvedena zjištěná aktivita, v prostředním sloupci je popis 

aktivity a v pravém je uvedena celková četnost dané aktivity, tzn., kolik žen uvedlo, že si 

určitou aktivitu představují. 

Tabulka 25 - Sexuální aktivity v SF (ženy): Analýza na základě kvalitativního zpracování textů 

Název aktivity Popis Celková četnost (N) 

Orální sex – aktivní role Žena orálně uspokojuje 

jinou osobu v SF 
42 

Orální sex – pasivní role Žena je v SF orálně 

uspokojována 
55 

Vaginální sex – soulož 

Bez specifikace polohy 73 

Poloha „na koníčka“ 12 

Poloha zezadu „na pejska“ 7 

Poloha zezadu ve stoje 6 

Poloha „misionář“ 5 

Poloha z boku  3 

Líbání Vášnivé polibky 33 

Osahávání Partneři se v SF osahávají 4 
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po celém těle 

Masturbace Žena sama sebe uspokojuje 

rukou 
8 

Masturbace – aktivní role Žena v SF uspokojuje 

partnera / partnerku rukou 
18 

Masturbace – pasivní role Žena je v SF uspokojována 

jinou osobou (rukou) 
37 

Masturbace s pomůckou 
Žena v SF k masturbaci 

využívá erotických 

pomůcek 

5 

Svazování Žena je v SF svazována 

(např. pouty) 
18 

Násilí Ženě je v SF fyzicky 

ubližováno 
14 

Mazlení Partneři se v SF mazlí / 

hladí 
28 

Anální sex Muž análně penetruje ženu 21 

Svádění 
Žena v SF svádí partnera / 

partnerku k sexuálním 

aktivitám 

6 

Laskání / osahávání prsou Žena si představuje, že jí 

muž líbá, osahává prsa 
13 

Erotická masáž Žena je eroticky 

masírována 
2 

Znásilnění 
Žena si představuje, že je 

proti své vůli nucena 

k sexuálním aktivitám 

1 

Pissing Součástí sexuálních aktivit 

je moč a močení 
1 

Rimming Muž ženě orálně stimuluje 

anální otvor 
1 

Ejakulace do pusy Muž ženě ejakuluje do pusy  2 

Spanking Muž plácá ženu po zadku 2 

Fisting Muž proniká do ženy celou 

rukou 
1 

Vzájemné svlékání 
Žena si představuje, že se 

s partnerem / partnerkou 

vzájemně svlékají 

3 
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Z uvedené tabulky lze vyčíst velkou škálu různých sexuálních aktivit. Nicméně 

nejvíce uváděné aktivity byly vaginální sex (N = 106), z toho N = 73 nebyla uvedena 

žádná specifická poloha, žena se soustředila pouze na průnik penisu do vagíny a většinou 

se tato aktivita uváděla na závěr SF. 

Z popisu SF můžeme tvrdit, že ženy kladly důraz více na aktivity prováděné před 

samotnou souloží a pro některé byly tyto aktivity důležitější a vzrušivější než soulož. 

Konkrétně těmito aktivitami jsou líbání (N = 33), mazlení (N = 28), masturbace 

v pasivní roli - partner stimuluje ženu prsty (N = 37), masturbace v aktivní roli – žena 

stimuluje rukou partnera (N = 18), orální sex v pasivní roli – žena je příjemce takové 

aktivity (N = 55), orální sex v aktivní roli – žena orálně stimuluje partnera (N = 42). Zde 

zároveň můžeme vidět, že ženy si samy sebe častěji představují v pasivní roli, kdy jsou 

příjemkyněmi daných sexuálních aktivit. Toto zjištění podporuje i několik studií. 

Mednick (1977) požádal 48 mužských a 48 ženských absolventů a vysokoškolských 

studentů, aby v narativní formě popsali svou nejčastěji se vyskytující SF za poslední 3 

měsíce. Když byly tyto písemné SF později zanalyzovány, bylo zjištěno, že ženy si častěji 

samy sebe představují jako příjemce sexuálních aktivit nebo jejich objekty než jako 

poskytovatele. Ve studii Zimmer et al. (1983) účastníci hodnotili, zda byli převážně 

aktivní, pasivní nebo obojí ve svých oblíbených SF. Padesát čtyři procent mužů uvedlo, 

že jsou převážně aktivní, ve srovnání s 31 % žen. Šedesát dvě procenta žen uvádějí, že 

jsou převážně pasivní, ve srovnání s 28 % mužů. Zároveň se ženy při výčtu sexuálních 

aktivit vyskytujících se v SF zaměřovaly na detailní popis laskání celého těla, dotyků, 

navázání emocionálního pouta s partnerem. Ellis & Symons (1990) vypracovali dotazník 

určený k hodnocení rozdílů v obsahu SF mezi muži a ženami na 307 vysokoškolských 

studentech. Na otázku, jak důležité je pro ně emoční vyladění (např. nálada a prostředí) 

a fyzické vyladění (např. vzhled, textury, zvuky a vůně místa), ženy jednoznačně 

odpovídaly, že jsou pro ně tato vyladění důležitější než pro muže. Stejně tak ženy více než 

muži říkaly, že postupné gradování událostí a aktivit, které předchází sexuálnímu 

setkání, jsou důležitou součástí jejich sexuálních představ. Příklad: „Je půl šesté a já 

dokončuji večeři. Musím si rychle vyfoukat vlhké vlasy a obléknout se. Přecházím 

z koupelny do ložnice a prohrabávám se ve skříni k šatům. Už jsem je konečně našla. 

Jsou dlouhé po kolena s větším výstřihem. Jejich zářivě růžovou barvu jsem zvolila 
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úmyslně. Vím, že tato barva dokáže mého přítele pořádně rozpálit. Na hladce oholené 

nohy natahuji silonové punčošky. Najednou zvoní zvonek u dveří. Na tváři mám široký 

úsměv. (…)“. Podtržené pasáže SF demonstrují detaily, na které se žena soustředí. Je pro 

ni důležité nastavit atmosféru celého děje a zasadit nadcházející sexuální aktivity do 

kontextu. 

Aktivita, která v ženských SF často objevuje, je svazování (N = 18). Tato aktivita 

byla zařazena mimo násilné aktivity, protože ženě během svazování není ubližováno 

nebo jí není způsobována bolest. Ženu vzrušuje dominance muže a své submisivní 

postavení zejména během této aktivity si užívá. Tvrzení o submisivních SF signifikantně 

asociují s tvrzeními o dominantních SF, což naznačuje tomu, že tato témata sobě 

navzájem neodporují a nestojí vůči sobě v opozici. Navíc vyšší intenzita SF je významně 

predikována přítomností fantazie o sexuální dominance cizí osoby vůči své vlastní osobě 

(Joyal et al. 2015). Toto tvrzení podporují například studie Strassberg & Locker (1998) a 

Shulman & Horne (2006), že ženy, u kterých se vyskytují submisivní SF, jsou více 

„erotofilní“. Tím se zároveň potvrzuje hypotéza Pelletier & Herold (1988), že submisivní 

SF jsou jen jedním z mnoha projevů sexuální otevřenosti, a proto přítomnost 

submisivních SF nutně neznamená, zvláštní nebo neobvyklý sexuální zájem. 

U žen ve věku 30 – 50 byla zaznamenána vyšší variabilita sexuálních aktivit, než 

u mladších žen. Častěji se u nich objevovaly aktivity jako anální sex, masturbace 

s pomůckou, osahávání prsou, plácání po zadku (spanking), ejakulace mužem do pusy 

ženy. Jedenkrát byly zaznamenány také aktivity fisting, pissing, rimming. Ve výzkumech 

najdeme nejkonzistentní tvrzení, že vyšší variabilita v SF je spíše spojena s více 

sexuálními zkušenostmi než s věkem (např. Gold & Gold, 1991; Knafo a Jaffe, 1984, 

Person et al., 1992) – což ale spolu úzce souvisí. Starší ženy mají spíše více sexuálních 

zkušeností než mladé dívky, které se sexuálními aktivitami teprve začly. Větší sexuální 

zkušenost je také spojena s více sexuálně explicitními a živými fantaziemi (např. Pelletier 

& Herold, 1988; Gold & Gold, 1991). Jinými slovy v SF se nejčastěji objevují aktivity, 

které jsou pro daného jedince dobře známé a má s nimi zkušenosti a čím více mají jiných 

(nových) zkušeností, tím se mění a rozšiřuje i obsah jejich SF. 
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4.1.7. Prostředí popisované v SF žen 

Tento krok analýzy se zaměřil na prostředí, do kterého ženy svou SF zasazují.  Ženy 

uváděly celou škálu různých prostředí a je pro většinu je nastínění, kde se SF odehrává 

důležité. Výsledky jsou opět shrnuty v tabulce, která je rozdělena do dvou sloupců. 

V levém sloupci je uveden název daného prostředí a v pravém je celková četnost, tzn., 

kolik respondentů uvedlo, že si svou SF v tom daném prostředí představuje. 

Tabulka 26 - Prostředí v SF (ženy): Analýza na základě otevřené otázky 

Prostředí Četnost odpovědí 

Není důležité 29 

Byt / domov 13 

Postel 10 

Prostředí se střídá 5 

Hotel / chata 8 

Kuchyň 6 

Kancelář / pracovní prostředí 4 

Ostatní / neobvyklá prostředí 25 

 

Celkem 29 žen odpovědělo, že prostředí v jejich SF nehraje důležitou roli. Soustředí 

se spíše na partnera a na konkrétní sexuální aktivity. 

Druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií byla různá „neobvyklá“ prostředí. 

Většinou se jedná o veřejná místa. Pro ženu je vzrušují a) pocit, že je u aktivity může 

někdo vidět; b) samotné místo. Mezi takovými místy bylo zaznamenáno: zapadlá 

knihovna, školní učebna u tabule, slepá ulička ve městě, na plese (taneční sál / šatny), 

kůlna, vysokoškolské prostředí, zapadlá pláž, botanická zahrada, rozhledna, chemická 

laboratoř, sklad, chrám, bar, louka, na schodech v antickém Řecku, v komunitě žijící 

uzavřeně, autobus, bazén, zrcadlový baletní sál, výtah. 

U žen vidíme velkou variabilitu, co se týká prostředí SF. Lze je ale rozdělit do dvou 

základních kategorií a) soukromá místa, kde se žena cítí dobře, dokáže se plně uvolnit 
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a užívat si sexuální aktivity; b) veřejná místa, která ženu vzrušují svou nevšedností 

a pravděpodobností, že jí někdo při sexuálních aktivitách uvidí. 

Ženy, které uvedly, že se prostředí v jejich SF střídá, znamená, že si dosazují jeden 

lehce obměňovaný scénář do různých míst. Někdy má žena náladu zasadit svou SF do 

soukromého místa, jindy na veřejnost. 

4.1.8. Pomůcky vyskytující se v SF žen 

Dále jsme se zaměřili na popis pomůcek vyskytujících se v SF žen. V tabulce je 

zaznamenán souhrn zjištěných pomůcek. Tabulka je rozdělena do dvou sloupců. V levém 

sloupci je uveden název pomůcek a v pravém jejich celková četnost, tzn., kolikrát se ta 

daná pomůcka v SF vyskytuje. 

Tabulka 27 - Pomůcky v SF (ženy): Analýza na základě polootevřené otázky 

Pomůcka Četnost odpovědí 

Žádné 58 

Vibrátor 11 

BDSM pomůcky 35 

Připínací penis 3 

Lubrikační gel 5 

Štafle 1 

 

Nejvíce žen (N=58) odpovědělo, že se v jejich nejoblíbenější SF žádné erotické 

pomůcky neobjevují. Ženy se, stejně jako výše popsaní muži, zaměřovaly na sexuální 

aktivity, své a partnerovo tělo v SF, pomůcky se objevovaly v minimu případů.  

Celkem (N=35) žen uvedlo ve svých SF pomůcky využívané pro BDSM aktivity. 

Z toho 20x byl uveden šátek / provaz / pouta, sloužící pouze ke znehybnění partnera či 

samotné ženy. Během těchto SF není způsobována žádná bolest nebo jakýkoliv druh 

násilí. Jde pouze o svázání rukou / nohou / zavázání očí, což je v SF pro všechny 

zúčastněné velmi vzrušující. 13 žen uvedlo různé pomůcky využívající se pro BDSM 

aktivity (roubík, rouška, důtky, řetězy, svorky na bradavky, vodítko, obojek, rákoska, bič, 

anální kolík, potravinová folie). 
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Všechny ženy (N=3), které uvedly, že si jako pomůcku ve své SF představují 

připínací penis, si zároveň představují v SF sexuální aktivity se ženou. Jedna žena 

uvedla, že se cítí být převážně homosexuální, druhá spíše heterosexuální a třetí 

bisexuální. 

Pomůcka „štafle“ hraje důležitou roli v dokreslení celkové atmosféry SF. Žena 

uvedla, že se její SF odehrává v knihovně, kde ona stojí na štaflích a muž k ní přijde 

zezadu. 

4.1.9. Předloha pro SF žen 

Tento krok analýzy zkoumá, na základě čeho ženy staví obsah své SF. Odpovědi 

jsou shrnuty v tabulce, která je rozdělena do dvou sloupců. V levém sloupci je uveden 

název předlohy a v pravém sloupci je uvedená celková četnost, tzn., kolik žen uvedlo tu 

danou předlohu pro svou nejoblíbenější SF. 

Tabulka 28 - Předloha SF (ženy): Analýza uzavřené otázky 

Předloha Četnost odpovědí 

Film 15 

Text 2 

Z vyprávění 1 

Reálná zkušenost 30 

Jiné 10 

Bez předlohy 34 

Kombinace různých materiálů 8 

 

Nejvíce žen (N = 34) odpovědělo, že se jejich SF nezakládají na žádné předloze. N = 

30 žen uvedlo, že obsah SF je inspirovaný jejich reálnými zkušenostmi. Ženy, které 

uvedly, že předlohu pro své SF našly ve filmu, nejčastěji uvedly pornografické filmy. N = 

3 ženy uvedly jako filmovou předlohu 50 odstínu šedi. Dále byly zjištěny filmy Hříšný 

tanec, Mulholland Drive, Základní instinkt, Stmívání (vždy N = 1). Jako textové předlohy 

byly zjištěny 50 odstínů šedi (N = 1) a Draculovská série od Jenny Nowak (N = 1). 
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4.1.10. Smyslové vjemy v SF žen 

Dále zkoumali smyslové vjemy, vyskytující se nejčastěji v dané SF. Respondenti 

měli v dotazníku seřadit od 1 (nejintenzivnější) do 5 (nejméně intenzivní), jaký vjem 

(vizuální, hmatový, čichový, sluchový, chuťový) je pro ně nejdůležitější. Výsledky byly 

následně porovnány i na základě kvalitativní analýzy textů. 

Ženy uvedly, že je pro ně v jejich SF nejdůležitější vizuální vjem (N = 46). 

Představují si detailně sebe, další aktéry, prostředí, reakce partnera, nesexuální činnosti 

(např. vaření). SF se odehrává jako hraný film, který ony samy režírují. Na druhém místě 

ženy nejčastěji uváděly hmat (N = 39). V SF se zaměřovaly na partnerovy dotyky 

(hlazení, osahávání, stimulace klitorisu), ale také na dotýkání se partnera ze strany ženy 

(stimulace penisu rukou, hlazení partnera, zarývání nehtů do kůže). Tato zjištění 

odpovídají literatuře, která uvádí, že ženy si své SF představují detailněji a je pro ně 

důležité celkové emoční vyladění (např. Ellis & Symons, 1990). Na třetí pozici ženy 

uvedly sluch (N = 51). Ženy se zaměřovaly na partnerova slova (šeptání do ucha, 

ujišťování ženy o její kráse, přikazování během sexuálních aktivit) a na vlastní vokalizaci 

(vzdychání).  Jako méně důležité vjemy ženy uváděly čich (čtvrtá pozice, N = 48) a chuť 

(pátá pozice, N = 64). 

4.1.11. Struktura SF žen 
V následujícím kroku jsme se zaměřili na strukturu žen. Strukturu jsme zkoumali 

na základě uzavřené otázky (viz tabulka č. 28) a na základě kvalitativní analýzy 

samotných textů. Hlavním cílem bylo zjistit, jestli SF odpovídají fázím SMS. Tabulka je 

rozdělena do dvou sloupců – v levém sloupci je dějová linka SF a v pravém sloupci je pak 

zaznamenaná celková četnost. 

Tabulka 29 - Struktura SF žen: Analýza v rámci uzavřené otázky 

Dějová linka Celková četnost 

N 

Lineárně se odvíjející příběh 37 

Nejdříve lineární, pak ztratí časovou posloupnost 18 

V SF se střídají obrazy 24 

SF nemá přímou časovou posloupnost 16 
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Obsahuje časté pohledy na detaily pohlavních orgánů 5 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že SF žen se nejčastěji (N = 37) odvíjí v lineárním 

příběhu, kdy na sebe aktivity logicky a plynule navazují. Naopak nejméně žen (N = 5) 

uvedlo, že jejich SF obsahuje pouze časté pohledy na detaily pohlavních orgánů. 

a) SF, kde jsou naplněny všechny fáze SMS (1 – 5) 

Typ těchto SF má lineárně se odvíjející příběh a jednotlivé události a aktivity na 

sebe logicky navazují – jedna vyplývá z druhé. SF začíná úvodem, který nemá sexuální 

konotace, jde o zasazení SF do prostředí a času, ujasnění si rolí. SF začínají – 

f. 1 atraktivita – ženy zdůrazňují svou atraktivitu, přitažlivost, připadají si svůdné (např. 

mají něco krásného na sobě). Mužům tak inzerují své atraktivní znaky. Ženy věnují 

mnoho času ve své SF svádění a emocionálnímu naladění obou partnerů – f. 2 

proceptivita. Následují aktivity, při kterých ještě nedochází k souloži, ale genitál je 

zpřístupněn dotykům, stejně jako ostatní části těla (líbání, mazlení, osahávání, 

masturbace, orální sex, apod.) – f. 3 akceptivita. Dále v SF navazuje soulož – f. 4 

genitalita. SF končí orgasmem buď obou partnerů zároveň, nebo jednoho z aktérů – f. 5 

konceptivita. SF žen často končí vyvrcholením partnerů současně a ještě dochází 

k zakončení celého příběhu – partneři odpočívají, vrátí se k předešlým aktivitám 

(například vaření, čtení, apod.).  

Pro ženy, které popisovaly typově strukturu, která naplňuje všechny fáze SMS, je 

velmi důležité, aby SF byla detailně promyšlena. Všechny aktivity musí mít svůj důvod 

a opodstatnění (viz příklad níže uvedené SF: „Má na sobě jen boxerky a tričko, před 

chvílí se probudil.“). Ženy dbají na emocionální rozpoložení partnera a pretaktilní 

aktivity vyplývají jako důležitější než samotná fáze genitality. SF jsou citově zabarvené.  

Příklad SF: 

„Je ráno. Vycházím ze sprchy a natahuji se pro ručník. Pootevřou se dveře a vchází on. 

Má na sobě jen boxerky a tričko, před chvílí se probudil. Nečeká, že v koupelně někdo 

je. Na vteřinu se překvapeně zarazí, když uvidí, že tam jsem já a nahá. Vyměníme si 

možná pár slov, snaží se omluvit, že tam vpadnul. Dám najevo, že to nevadí. Je 
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v rozpacích a na jednu stranu chce utéct, na druhou chce zůstat. Chytám ho za zápěstí 

a přitáhnu k sobě, pokládám jeho dlaně na nahé tělo. Přitisknu se k němu, políbím ho 

a nehty ho jemně přejedu po zádech. Vím, že to tak má rád. Cítím, že ho to vzrušilo, ale 

pořád je nervózní. Sundám mu tričko, zůstane jen v boxerkách. Hladím ho po těle 

a líbám. Začíná se uvolňovat a oplácí mi doteky i polibky. Opře se zády o zeď, kleknu si 

před něj a začnu ho kouřit. Moc se mu to líbí. Po chvíli mě přinutí vstát. Postaví se za 

mě, předkláním se a rukama se opírám o zeď a on do mě zezadu proniká. Můžeme 

vyvrcholit společně, ale nemusíme. Pak si dáváme společnou sprchu, už je úplně 

uvolněný a sebevědomý, užívá si něhu a doteky. Ze sprchy odcházíme každý sám, vím, 

že večer si to zopakujeme. 

b) SF, kde nedochází k fázi genitality (f. 4) a konceptivity (f. 5) 

V SF se odehrávají pouze pretaktilní aktivity (vábení a svádění partnera) a taktilní 

aktivity (líbání, osahávání, orální sex). Pro ženu je nejvzrušivější část svádění a dvoření 

a zdůrazňuje vzrušivost při představování si, že v SF dokáže svést, koho chce, zdůrazňuje 

svou neodolatelnost. K fázi genitality už nedochází a k orgasmu také ne. Většinou v SF 

žena svádí osoby, se kterými by v reálném životě takové aktivity byly považované jako 

„zakázané“ (učitel, manžel kamarádky, apod.). 

Příklad SF: 

„Končí hodina. Učitel na mě zavolá, ať za ním zajdu do kabinetu, že potřebuje probrat 

moje povinnosti pro nadcházející projekt. Posbírám si věci a celá napjatá se loudám 

k jeho kabinetu. Zaklepám a po pobídnutí vstupuji dovnitř. Sedí u stolu a něco horlivě 

zapisuje. Sedám si na křeslo blízko jeho stolu. “Tak co bych měla dělat?” zeptám se. 

“Mohla bys dělat spoustu věcí…“ téměř zašeptá a jeho pohled se kratičce zastaví na 

mém bujném poprsí. „Nechtěl jsem tomu podlehnout, ale už se to nedá vydržet“ říká, 

a pomalu přechází ke dveřím, které zamyká. Postaví se přede mne a zadívá se mi do 

očí. Já to nevydržím a sklopím pohled. Všimnu si jeho vyboulených kalhot. Začnu mu 

rozepínat pásek a sundávat kalhoty. Vyndám jeho penis, který je obrovský a naběhlý 

krví. Zasunu si špičku do úst a on zasténá. Pomalu ho zpracovávám. Je obří a já ho chci 

celý. Strkám si ho až do krku. Trochu se začnu dávit, ale nepřestanu, naopak. Chytne 

mě za vlasy a naráží mi do krku ve zběsilém tempu… (většinou už se dál nedostanu, 
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protože dokola obměňuju ten začátek. Jinak vlastně mé sexuální fantasie trávím 

vymýšlením milionu způsobů, jak někoho svést nebo naopak.“ 

c) SF, kde dochází pouze k pretaktilním aktivitám a polibkům 

V SF dochází pouze k pretaktilním aktivitám – vábení partnera a svádění 

a následně líbání. Důležité je emocionální vyladění partnerů a citové souznění. V SF 

nedochází k aktivitám, kde by byl zapojen genitál (masturbace, osahávání, orální sex; f. 3 

– akceptivita), k souloži (f. 4 – genitalita) a nedochází ani k orgasmu (f. 5 konceptivita). 

Pro ženu je nejdůležitější navození intimního a něžného kontaktu s partnerem. 

Příklad SF: 

„Již se delší dobu známe, setkáváme se na soukromém večírku. Celou dobu po sobě 

pokukujeme, ale tak, aby si toho ostatní moc nevšimli. Konečně jsme spolu sami. 

Díváme se dlouze do očí, usmíváme se na sebe. Chytíme se za ruce a obejmeme se. 

Následuje polibek a pak další o poznání vášnivější. Usmíváme se na sebe a polibky jsou 

zase něžnější. Dotýkáme se čely a hledíme si do očí. K sexu nedojde, takto to napoprvé 

stačí.“ 

d) SF, ve které dochází ke střídání explicitních obrazů 

V SF dochází k ostrým střihům a SF nemá lineární dějovou linku. Obsahem jsou 

explicitní záběry na pohlavní orgány a výřezy pohybů (průnik penisu do vagíny, přirážení 

partnera, apod.). Pro tento typ SF je důležité zapojení ostatních smyslů, například 

vzdychání, vůně partnera, dotyky. Ženy takové SF popisují jako hodně intenzivní, 

protože probíhají v rychlých problescích. Jsou explicitnější, než lineárně se odvíjejí 

příběhy, žena se tolik nezaměřuje na zasazení SF do kontextu. U žen se tento typ SF 

většinou objevuje bezděčně – například po strávené noci s mužem se jí během dne 

vyjevují různé záblesky z té noci. 

Příklad SF: 

„Je to velice intenzivní. V představě slyším různá pojmenování pohlavních orgánů, 

činností, které děláme. Někdy nejsem fixovaná na své tělo, ale jsem zároveň tím 

objektem a zároveň pozorovatelem. Celý děj se různě přerušuje, většinou je všechno 
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z mé strany celé pasivní. U partnera není důležitý obličej, jen pohled - pamatuju si 

pohledy, které jsou jakoby "hluboké" a tvář nevnímám. Jakoby tam nebyla. A pak je 

důležitá hruď, ramena a penis. Zbytek není důležitý. Ani kulisy vlastně nejsou příliš 

důležité - jen jednotlivé aktéry pasuji do role. Většinou jsou čistě imaginární, 

nesoučasné, představuju si něco jako krajinu s antickými sloupy a schodištěm nebo 

pokoj, který je zařízený starým tmavým nábytkem. Celé to ale není vlastně vědomá 

představa  - většinou je do jakoby dohra nějakého snu těsně před probuzením, který ale 

vnímám tak, že když procitnu na chvilku, tak se tam jsem schopná vrátit. A pak mám 

pocit - fyzicky - ještě takového mrazení v zádech, když se skutečně probudím.“ 

e) SF, kde chybí pretaktilní aktivity 

V SF nedochází k pretaktilním aktivitám – vábení partnera (f. 1) a svádění (f. 2). SF 

začíná rovnou aktivitami taktilními (líbání, osahávání) a pak pokračuje lineárně na sebe 

navazujícími aktivitami. Žena v SF představuje svého přítele / manžela (buď reálného, 

nebo vymyšleného). Může se jednat například o moment překvapení od jednoho 

z aktérů.  SF, kde hlavními aktéry jsou manželé / partneři – osoby spolu chodí, věnují 

pretaktilním aktivitám kratší dobu nebo se v SF vůbec nevyskytují. Fáze atraktivity 

a proceptivity je v rámci dlouhodobého vztahu již potlačena nebo výrazně zkrácena. 

Příklad SF: 

„Tuto představu nelze zařadit do určitého okamžiku. Jednou z postav jsem já, druhá 

osoba nemá úplně konkrétní tvář, ale vím, že spolu už nějakou dobu chodíme. Zato tělo 

- mužské tělo s velkými svalnatými rameny. Dlaně má velké a hebké a hrubé zároveň. 

Stojím u dřezu, myju nádobí. Je léto. Vedro, vzduch se sotva hne, v krátkých chvilkách 

ucítím svěží vánek, který mi lehounce nadzvedne letní šaty. Nemám kalhotky. Ruce 

mám od mýdlových bublin. V tu chvíli ucítím, že za mnou někdo stojí. Ani jsem ho 

neslyšela přijít. Ale neotočím se. Vyčkávám. Cítím jeho dech na krku. Je horký a voní 

směsí parfému a cigaret. Naježí se mi chloupky na krku. Ta vteřina snad trvá věčně, 

čas jakoby se zastavil. Jeho ruce mi obejmou boky, ucítím jeho tvrdý penis. Pořád jsem 

otočená zády. Začne mě hladit po zádech, pomalu se dotýká vlasů. Takové jemné 

dotyky vůbec nesedí k tak velké dlani. Rukou nahmatám jeho penis. To ho povzbudí 

ještě víc. Začne mě líbat na krk. Nejdřív jemně, pak hladově. Vjede rukou pod šaty. Cítí, 
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jak moc jsem vlhká a jak moc ho chci. Tak snadno mi to ale nedá. Otočím se, jeho 

obličej ale nevnímám. Zuřivě se líbám. Aniž by mě přestal líbat, zvedne mě za zadek 

a vysadí na kuchyňskou linku. Vyhrne lem šaty. Neudělá mi to hned. Nemůžu skoro 

dýchat, jak moc toužím po tom, aby mi to začal dělat rukou. On to moc dobře ví 

a vyčkává. Hladí mě po stehnech, blíží se pořád blíž a blíž. Hladí mě všude, po nohou, 

po zádech, po zadku, nepřestává mě líbat. Konečně přestane čekat a dotkne se mě tam. 

Nejdřív jemně a pak mi to začne dělat. Oběma rukama ho tvrdě chytnu za hlavu 

a v tom do mě vnikne. Už vůbec není jemný a mně se to tak líbí. Líbí se mi, že ho 

pořádně cítím. Tvrdě přiráží. Vidím jenom jeho pohybující se boky, opálené od letního 

slunce. Chytnu je a on přiráží ještě víc. Tím že mě nechal dlouho čekat, můj orgasmus 

přichází rychle. To je ale dobře, tak to chci. Naposledy se prohnu v zádech 

a vychutnávám si to.“ 

f) SF, kde jsou nápadně zvýrazněny taktilní interakce 

V SF jsou nápadně zvýrazněny taktilní interakce. V anomálním sexuálním chování 

tomu tak je u frotérismu a tušérství (Weiss, 2010). Jde zejména o dotýkání se určitého 

materiálu (např. nylon, kůže, latex) a této části SF je věnováno nejvíce času. K fázi 

genitality (f. 4) dochází, ale stále jsou zdůrazňované dotyky a hlazení. Nakonec SF končí 

orgasmem (f. 5). 

Příklad SF: 

„Stojíme s partnerkou před velkým nástěnným zrcadlem, obě oblečené pouze 

v punčochových kalhotách a páskových sandálcích na vysokém podpatku polibky, 

vzájemný dotyk a hlazení na ňadrech partnerka přidřepne, hladí mi postupně celou 

nohu přes nylon, nylon jemně šustí pozoruji partnerku i sebe v zrcadle, hladím si ňadra 

partnerka uchopí své velké ňadro a přejíždí mi s ním po nylonu na vnitřní straně 

stehna mé nohy partnerka mi dráždí prsty a posléze jazykem přes nylon můj klitoris 

partnerka zasune jednu svoji ruku do mých punčocháčů, dráždí mne pod nylonem 

hladím si ňadra a pozoruji nás v zrcadle až do vyvrcholení.“ 

V uvedeném příkladu jde navíc o dvě ženy, tudíž taktilní stimulace je hlavní možná. 

g) BDSM SF 
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SF, ve kterých se odehrávají BDSM aktivity neodpovídají svou strukturou SMS. 

Aktér v submisivní roli se musí aktivitám plně podřídit, tudíž chybí pretaktilní interakce 

- fáze atraktivity (f. 1) – vábení partnera a proceptivity (f. 2) – svádění a namlouvání. 

Naopak u žen, které si představují samy sebe v dominantní, je fáze atraktivity 

a proceptivity naddimenzovaná – je na ní kladen větší důraz i než u lineárně se 

odvíjejících SF mezi dvěma partnery. 

Příklad submisivní SF: 

„Ležím nahá na posteli s roztaženýma rukama a nohama od sebe. Kolem rukou i nohou 

mám omotané provazy. Provazy jsou přivázané k nohám postele tak, aby mi zamezily 

pohyb. Muž stojí nahý, vzrušený u postele. Sleduje můj marný boj s provazy. Tváří se 

velmi dominantně, ví, že mu nemohu utéct. Přesto, za každý můj pokus o pohyb mi 

udělí lehkou ránu bičíkem. Abych se uklidnila.  Muž leží na posteli mezi mýma 

rozkročenýma nohama a tvrdě mě šuká. Jednou rukou mě drží kolem krku a škrtí. 

Druhou ruku mi drží vlasy a ostře za ně tahá. Muž pouští vlasy a ruku přesouvá na má 

ústa. Chvíli mě dusí, pak své prsty vloží do mých úst a přikáže mi, abych je olizovala. 

Tvrdě přirazí penis do mé vagíny. Následně mi prsty začne tvrdě rvát do pusy, až do 

krku a zase ven. Vrazí mi facku a opět vnikne prsty až do krku. Při tom mě stále drží za 

krk a škrtí. Znovu mě fackuje, pouští krk. Rukou chytá vlasy a druhou fackuje. Muž sedí 

s rozkročenýma nohama na mých ňadrech. Přizvedne mou hlavu z postele. V ruce 

pevně sevře mé vlasy, zakloní mi hlavu a tvrdě vrazí svůj penis do mých úst. Proniká až 

hluboko do krku. Přitlačí si mou hlavu na tělo a drží, dokud se nezačnu dusit. Odtahuje 

mi hlavu dál od penisu a vrazí mi facku. Silně mě tahá za vlasy a masturbuje. Přikáže 

mi, abych mu olízala koule. Tvrdě šuká má ústa, tahá mě za vlasy. Vytáhne penis, vrazí 

mi facku. Penisem vnikne až do krku. Šuká mi krk a následně vrcholí do mých úst. Muž 

opět leží mezi mýma stále svázanýma a roztaženýma nohama. Proniká prsty do mé 

vagíny a začíná mě masturbovat. Sklání se k vagíně a jazykem dráždí můj klitoris. 

Zvedá hlavu a tělem se přesouvá výše na mě, prsty má stále v mé vagíně. Chytá mě za 

krk, prsty stále vráží do mé vagíny. Pohybuje jimi stále rychleji a hlouběji. Mačká můj 

krk tvrději a drsněji vráží prsty do vagíny.“ 

Příklad dominantní SF 
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„Mám na sobě černé kozačky na vysokém podpatku a k tomu jsem oblečená pouze do 

černého erotického prádla značky Agent Provocateur. Scházím po schodech a tam už 

na mě čeká. Můj otrok. Na všech čtyřech. Smí mi říkat moje paní. Hned jak mě uslyší 

přicházet, je na něm vidět, jak je mnou uchvácen. Říká, že jsem nádherná, a co pro mě 

může udělat. Řeknu mu, ať drží hubu a strčím do něj ostrým podpatkem. Zmlkne, ale je 

na něm vidět fascinace mým tělem. Dokonce vidím, že mu stojí. Dám mu bičem. Pořád 

kolem něj chodím a užívám si jeho poníženou pozici a to, jak se na mě dívá. Řeknu mu, 

ať mi to udělá pusou. Buď vyvrcholím u orálního sexu, nebo ho ještě mučím různými 

pomůckami a někdy máme i sex. Záleží, jak mám zrovna náladu. 

5. MEZIPOHLAVNÍ ROZDÍLY 

V následující části analýzy budou kvalitativně popsány mezipohlavní rozdíly 

v obsahu a struktuře sesbíraných SF. 

5.1.  Popis vlastní osoby 

Muži se při popisu vlastní osoby spíše než na fyzickou podobu zaměřovali na 

energii, která z nich vyzařuje. Nejčastěji si sami sebe představovali v dominantní roli, 

přičemž ženská partnerka po nich touží. Často muži svou podobu ani nevnímali a více se 

soustředili na svou partnerku / partnerky a sexuální aktivity, které se v jejich SF 

odehrávají.  Ženy při svém popisu naopak kladly největší důraz na svou vlastní fyzickou 

atraktivitu. Nejčastěji jí popisovaly na základě oblečení (erotické prádlo, šaty, ve kterých 

si žena připadá atraktivní), nebo vzhledu (štíhlá, plná prsa, dlouhé nohy, husté vlasy). 

Ženy si tak připadaly jednak sebevědomě, současně neodolatelné pro muže. Inzerce své 

vlastní atraktivity je nahlížena jako fáze atraktivity dle SMS.  

Tyto výsledky podporují i předešlé výzkumy uvádějící, že muži si častěji než ženy 

ve své SF představují, že jsou v rámci své SF aktivní – nejsou jen pasivními příjemci, ale 

více dávají partnerce (orální sex, stimulace různými pomůckami, masáž, apod.) a ženy si 

naopak častěji představují, že je něco sexuálního děláno jim (Christensen, 1990). 

5.2.  Popis důležitých osob vyskytujících se v SF 

Muži i ženy se při popisu dalších osob ve svých nejoblíbenějších SF zaměřovali na 

jejich vzhled. Muži zdůrazňovali zejména pak pevná prsa střední velikosti, oblý zadek, 
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apod. Tyto znaky značí reprodukční hodnoty (Marlowe 1998). Ženy se také zaměřovaly 

na atraktivitu, ale zároveň na emoce, které z muže vyzařují. Bylo pro ně důležité, že po 

nich muž touží a jsou pro něj atraktivní. Muži si ženy představovali nejčastěji 

v erotickém prádle, ženy byly detailní v popisu oblečení partnera.  

5.3.  Počet aktérů vyskytujících se v SF 

Obsahová analýza náhodně zvoleného dílčího souboru 600 respondentů ukázala, že 

31% mužů a 15% žen uvádělo fantazie zahrnující skupinový sex. Muži i ženy popisovali 

SF s více aktéry než jedním. Celkem 51 mužů a 53 žen uvedlo, že se v jejich SF objevuje 

více aktérů (3 – mnoho). SF s několika partnery může být vzrušující jak pro muže, tak 

pro ženy, zčásti proto, že to značí sexuální touhu a sílu. Přesto dřívější výzkumy uvádějí, 

že přítomnost SF s více partnery je spíše v souladu s mužským stereotypem „mačo muže“ 

než s ženským stereotypem tvrdící, že ženy touží po blízkosti, lásce a monogamním 

vztahu (Leitenberg & Henning, 1995). Například Hunt (1974 v Leitenberg & Henning, 

1995) uvedl, že 33 % mužů mělo fantazie o sexu s více partnery opačného pohlaví, ve 

srovnání s 18 % žen. Wilson (1987), v rámci průzkumu 4 767 dospělých čtenářů britských 

nejprodávanějších deníků požádal respondenty, aby popsali svou oblíbenou sexuální 

fantazii. 

Výsledky našeho výzkumu výše uvedená tvrzení nemohou zcela podpořit.  Zjistili 

jsme vyrovnanou preferenci fantazií zahrnující skupinový sex. Tu je třeba statisticky 

testovat a vyjádřit se přímo k výsledku testu. Avšak pouze 33 žen v našem dotazníku 

další osobu popsalo. Ženy jí nepovažují za zvlášť důležitou a při popisu se soustředí na 

sexuální aktivity s hlavním aktérem SF. Je zároveň třeba rozlišovat, jakou roli daní aktéři 

v SF hrají. Zatímco u mužů se z naprosté většiny všichni aktéři v SF účastní sexuálních 

aktivit stejně, u žen se v SF ostatní věnují především hlavní aktérce (ženě) –: a) – příklad 

ženské SF „Přijdeme s partnerem po výborné večeři dobře naladění a spontánně se 

začneme líbat. Najednou uslyším tiché zakašlání a všimnu si naší pokojské. Zeptám se 

jí, jestli se chce přidat. Služebná přikývne a jde přímo ke mně. Ve fantazii pečuje o mě 

(…).“; b) příklad mužské SF: „Sleduji všechny ženy, které se spolu mazlí, dotýkají se a 

líbají. Sleduji je z povzdálí. Poté se přidávám. Všichni jsme spolu na velké posteli. Pak 

střídavě pronikám do vaginy/análu jine dívky a nakonec společně vyvrcholíme“. 
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 Ženy se tedy nesoustředí tolik na uspokojení všech aktérů, ale jde především 

o zintenzivnění jejího vlastního prožitku a žena si s více aktéry připadá žádanější. 

5.4.  Popis pohlavních orgánů 

Mezipohlavní rozdíly byly také zaznamenány také v tom, jak ženy a muži popisovali 

ženské a mužské pohlavní orgány. Muži byli v popisu ženských pohlavních orgánů velmi 

explicitní. Zjištěny byly názvy jako „kundička, kunda, pička, vagína“. Pokud se muži 

vyjadřovali o svém přirození, použili výraz „penis“. Ženy pohlavní orgány popisovaly více 

citově zabarveně. Pro mužský pohlavní orgán byly zaznamenány výrazy: „penis, úd, pyj, 

klacek, čurák“. Nejčastěji muži i ženy referovali o pohlavních orgánech neurčitě, 

například „pronikne do mě“; „strčím jí ho tam“; „chci ho v sobě mít“; „kouří mi ho“, 

apod. 

5.5. Prostředí v SF 

Ženy ve svých SF vykazovaly vyšší variabilitu uvedeného prostředí než muži. Pro 

většinu mužů prostředí SF nehraje důležitou roli. Je pro ně důležitý vizuální obraz, 

soustředí se na partnerku, její pohlavní znaky (zadek, prsa, vagína) a na prováděné 

sexuální aktivity. Ženy naopak mají potřebu SF zasazovat do celkového kontextu. Drtivá 

většina žen začíná svou SF větou, ve které definují prostředí, kde se SF odehrává (např. 

„Je ráno. Vycházím voňavá a mokrá ze sprchy (...)“; Jsem s partnerem na výletě 

v botanické zahradě, procházíme se a prohlížíme si rostlinky(...)“; „Pokoj je velký 

a prostorný s různými obrazy a květinami.“). Možnou charakteristikou sexuálních 

podnětů, ke kterým muži a ženy mohou přistupovat odlišně, je fyzický kontext nebo 

nesexuální detaily podnětů. To je podpořeno eyetrackingovou studií, která demonstruje 

různé vzorce pohledů mužů a žen na prohlížení snímků sexuálně explicitních 

heterosexuálních aktivit (Rupp & Wallen, 2007). Ačkoliv všichni účastníci studie většinu 

sledovacího času koukali na pohlavní orgány, ženské obličeje a ženská těla, ženy se také 

více než muži dívaly na pozadí fotografií a na oblečení jedinců na prezentovaných 

stimulech. Studie také ukázala, že muži se častěji než ženy dívali na ženské obličeje 

aktérek v prezentovaných snímcích (Rupp & Wallen, 2007).  
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5.6.  Pomůcky vyskytující se v nejoblíbenější SF mužů a žen 

Kvalitativní analýzou bylo zjištěno, že ženy si představují ve svých SF více pomůcek, 

než muži. Tento výsledek lze vysvětlit na základě předpokladu, že ženy potřebují 

intenzivnější dráždění na více místech těla. 

U mužů (N = 21) byla zaznamenána větší oblíbenost v představování si SF, kde lze 

využít BDSM pomůcky. N = 13 žen uvedlo SF s využitím BDSM pomůcek. Ženy častěji 

uváděly pomůcky jako lano, provaz, pouta a šátek, které slouží ke svazování. Muži 

naopak častěji uváděli pomůcky typu anální kolík, roubík, bič, důtky. 

Muži si častěji představují, že dané pomůcky používají k uspokojení partnerky 

a ženy si častěji představují, že jsou pomůcky používané pro jejich potěšení. Souvisí to 

s aktivní / pasivní rolí v SF, kdy muži častěji zastupují aktivní roli a ženy pasivní, tzn., 

ženy si spíše představují, že jsou příjemci aktivit v SF (Leitenberg & Henning, 1995).  

5.7.  Předloha pro SF mužů a žen 

Muži (N = 27) nejčastěji uvedli, že obsah jejich SF se inspiruje v jejich reálných 

zkušenostech, tzn., sexuálními aktivitami, osobami, prostředím, které ve skutečnosti 

v minulosti zažili. Reálnou zkušenost pro svou SF uvedlo N = 30 žen. Ženy nejčastěji 

(N = 34) uvedly, že se obsah jejich SF nezakládá na žádné předloze. SF bez předlohy 

uvedlo N = 24 mužů. Ženy i muži pro svou SF čerpají spíše z filmů než z textových 

předloh. N = 21 mužů uvedlo, že se inspirují v  materiálech, které různě kombinují a na 

základě toho pak tvoří obsah své SF. 

Muži, kteří v dotazníku upřesnili typy předloh pro svou SF, shodně uvedli porno 

(N = 9). Dále byl uveden film Romeo a Julie, epizoda Star Wars a film Snílci (vždy 

N = 1). Ženy nejčastěji čerpaly z knihy (N = 1) a filmu 50 odstínů šedi (N = 3). Odráží se 

zde enormní popularita tohoto filmu i knihy mezi ženami (Martin, 2013). 

Výsledky našeho výzkumu ukazují, že muži i ženy raději čerpají z vizuálních 

materiálů (filmy, pornografie) než z textových předloh. Muži také raději různé materiály 

navzájem kombinují (například si dosadí svou aktuální partnerku do pornografické 

scény, kterou shlédli na internetu). 
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5.8.   Smyslové vjemy v SF mužů a žen 

Ačkoliv smyslové vjemy byly dle intenzity u mužů i u žen seřazeny ve stejném 

pořadí (vizuální, hmatové, sluchové, chuťové, čichové), první tři nejintenzivnější vnímali 

muži i ženy rozdílně. 

Muži se u vizuálního vjemu zaměřovali explicitní záběry pohlavních orgánů nebo 

sexuální aktivity. Ženy naopak díky vizuálním vjemům sledovali svou SF jako film 

a všímaly si jemnějších detailů (prostředí, oblečení jednotlivých aktérů, nesexuální 

aktivity – např. čtení / vaření). 

U hmatového vjemu se opět potvrdila rozdílná aktivní / pasivní role v mužských 

a ženských SF (např. Leitenberg & Henning, 1995). Ženy si častěji představovaly doteky 

na jejich těle (např. hlazení od partnera po celém těle), muži si spíše představovali 

dotýkání se partnerky (např. osahávání prsou). 

Sluchové vjemy byly muži popisovány tak, že si nejčastěji představovali hlasité 

vzdychání partnerky. Ženy si častěji představovaly rozhovory nebo šeptání od partnera 

do ucha (např. ujišťování o jejich kráse). Tyto výsledky podporují dřívější literaturu. Ta 

tvrdí, že kopulační vokalizace žen ovlivňuje mužskou ejakulaci a žena tak s ní může 

manipulovat – např. k ní ani nemusí dojít, když žena nevokalizuje. Naopak 

zintenzivněním vokalizačních signálů podpoří mužovo vyvrcholení (Brewer & Hendrie, 

2010). Současně představy sluchových vjemů v ženských SF opět dokládají potřebu 

celkového emočního vyladění žen a detailnějších obsahů v SF (např. Ellis & Symons, 

1990). 

5.9. Struktura SF mužů a žen 

U žen bylo zjištěno více typů struktur SF než u mužů. Ženy se ve svých SF více než 

muži zabývaly pretaktilními aktivitami (atraktivita – vábení partnera a proceptivita – 

svádění partnera). Déle se rovněž zabývaly aktivitami, které předcházely genitálnímu 

spojení, zejména líbání a hlazení. Tato zjištění jsou v souladu s literaturou, která tvrdí, že 

ženy mají obsahově emočně zabarvenější SF než muži (např. Ellis & Symons, 1990). 

Muži své SF popisovali strozeji než ženy, přesto bylo možné identifikovat fáze SMS. 

Struktura mužských SF častěji obsahovala ostré střídání scén, rychlé měnění se obrazů, 
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zejména pak blízkých záběrů pohlavních orgánů. Pro některé muže pak bylo složité 

takovou SF popsat formou textu. Zjištěné výsledky o struktuře mužských SF lze opět 

odkázat k vysoké konzumaci pornografie mezi muži a rychlému střídání různých pasáží 

ve videu i napříč videi (Wilson, 2014). 

6. Kvantitativní část analýzy 

6.1. Výběr metod 

Pro zjištění pohlavních rozdílů mezi výskytem některých klíčových kategorií či 

charakteristik nejoblíbenějších fantazií jsme se pokusili využít rovněž kvantitativních 

metod. Řada kvantitativních dat byla získána na základě subjektivního hodnocení 

určitého jevu, na základě uzavřených otázek nebo součtem četnosti výskytu daného jevu 

v textu.  Dále jsme s těmito údaji pracovali jako s neparamaetrickými daty a binárními 

proměnnými (daná kategorie se buď vyskytovala, nebo nikoliv). 

6.1.1.  Použitá statistická analýza 

K testování pohlavních rozdílů u v případě vybraných kategorií v SF určených 

původně kvalitativní metodou byl užit Chí kvadrát test, k analýze dat byl použit program 

Excel 2010. Analýzy byly provedeny pouze pro některé proměnné, u nichž bychom mohli 

na základě teorie pohlavní rozdíly předpokládat. Soubor pro tuto část studie tvořilo 100 

žen a 100 mužů, stejně jako v předchozí, kvalitativní, části. 

6.2.  VÝSLEDKY 

6.2.1. Pozice v SF: pohlavní rozdíly 

V tomto kroku analýzy jsme testovali, zda se u žen v rámci jejich nejoblíbenější SF 

objevuje častěji  pozice „ve vlastním těle“ než u mužů. Na základě literatury bychom 

očekávali, že u žen bude tato pozice častější než u mužů. U mužů bychom naopak 

očekávali, že bude častější tzv. voyeristická pozice. 

Tabulka 30 – Mezipohlavní rozdíly v pozici v SF, kategorie „ve vlastním těle“: Analýza na základě uzavřené otázky 

 

 

Pozice ve 
vlastním těle 

ANO 

Pozice ve 
vlastním těle 

NE 
Celkem v řádcích 
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Muži 62   (62)  38   (38)   100 

Ženy 62  (62)   38   (38)   100 

Celkem v 
sloupci 

124 76 
200    (Celkový počet 

respondentů) 

Vysvětlivky k tabulce: čísla uvedená v sloupcích značí počet respondentů; čísla v závorkách značí očekávaný počet 

(expected count). 

Výsledná statistika chí2 = 0; p = 1 (p > 0.05). Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v tom, 

kolik žen a mužů si v rámci si svou nejoblíbenější SF představuje z pozice vlastního těla. 

Předpokládali jsme, že bude více žen než mužů, které se budou vidět v rámci svého 

těla ve svých SF a to na základě větší konzumaci pornografie mezi muži a současně 

rozdílem mezi mužskou a ženskou odpovědí na ni. Money & Erhardt (1972) popsali 

mužskou a ženskou odpověď na pornografii. Ačkoliv muži i ženy mohli být daným 

snímkem stejně vzrušení, muži si představovali sami sebe v aktivní roli, tzn., že mají sex 

s danou herečkou ve filmu. Ženy si samy sebe naopak představovaly v pasivní roli, tzn., 

jako objekt mužovy touhy. Jinými slovy, muži se při sledování pornografie soustředí na 

ženské tělo, kdežto ženy se soustředí také na ženské tělo a projekci do něj (Money & 

Erhardt, 1972). 

 Ženy rovněž potřebují podněty z více smyslů, jež jim pomáhají stupňovat míru 

jejich vzrušení. 

6.2.2. Počet aktérů v SF – pohlavní rozdíly 

Testovali jsme, kolik aktérů se v nejoblíbenější SF mužů a žen vyskytuje. Na základě 

literatury jsme očekávali, že se v mužských SF bude častěji vyskytovat více osob než 

v ženských SF.  

Tabulka 31 – Mezipohlavní rozdíl v počtu aktérů vyskytujících se v SF: Analýza na základě uzavřené otázky 

 
Dvě osoby Více osob Celkem v řádcích 

Muži 49   (48)    51   (52)    100 

Ženy 47   (48)    53   (52)   100 

Celkem 
v sloupci 

96 104 
200    (Celkový počet 

respondentů) 
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Vysvětlivky k tabulce: čísla uvedená v sloupcích značí počet respondentů; čísla v závorkách značí očekávaný 

počet (expected count). 

Nebyl nalezen signifikantní rozdíl v počtu partnerů mezi muži a ženami chí2 = 0.08; p = 

1 (p > 0.05). 

 

Tento výsledek se odklání od výsledků uváděných v dříve publikovaných studií. 

Například Peterson et al. (1989) uvádí, že 59% mužů a 27% žen si ve svých SF 

představují skupinové aktivity. Podobný výsledek uvádí i Sue (1979) – 19% mužů a 14% 

žen uvedlo více aktérů ve své SF. Binter (2012) uvádí, že u mužů v rámci jeho výzkumu 

byla v SF větší preference skupinového sexu než u žen. Studie tento rozdíl vysvětlují tím, 

že ženy preferují SF, které jsou romantické s více emocionálně zabarveným obsahem. 

Naopak muži ve svých SF preferují explicitní obrazy (např. Zurbriggen & Yost, 2004). 

6.2.3. Rozdíl v submisivní roli v SF mužů a žen 

Testovali jsme pohlavní rozdíl v preferenci submisivní role v rámci nejoblíbenější 

SF mužů a žen. Na základě literatury jsme předpokládali, že více žen než mužů bude 

preferovat tuto pozici v rámci SF: 

Tabulka 32 - Mezipohlavní rozdíl v zastupování submisivní role v SF: Analýza na základě textu 

 

 
Submisivní 

role ANO 

Submisivní 
role NE 

Celkem v řádcích 

Muži 8   (17)   92   (83)   100 

Ženy 26   (17)   74   (83)   100 

Celkem 
v sloupci 

34 166 
200    (Celkový počet 

respondentů) 

 

Vysvětlivky k tabulce: čísla uvedená v sloupcích značí počet respondentů; čísla v závorkách značí 

očekávaný počet (expected count) 
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Byl nalezen signifikantní rozdíl mezi muži a ženami ve výskytu submisivní role v rámci 

nejoblíbenější SF chí2 = 11.481; p = 0.001 (p < 0.05).  

Výše uvedené výsledky podporují dřívější literaturu, které uvádí větší prevalenci 

submisivních SF u žen (např. Critelli & Bivona, 2008; Hawley & Hensley, 2009; Knafo & 

Jaffe, 1984; Moreault & Follingstad, 1978).  

6.2.4. Rozdíl v zastoupení dominantní role v SF mužů a žen 

Testovali jsme pohlavní rozdíl v preferenci dominantní role v rámci nejoblíbenější 

SF mužů a žen. Na základě literatury jsme předpokládali, že více mužů než žen bude 

preferovat tuto pozici v rámci SF: 

Tabulka 33 - Mezipohlavní rozdíl v zastupování dominantní role v SF: Analýza na základě textu 

 

 
Dominance 

ANO 
Dominance 

NE 
Celkem v řádcích 

Muži 23   (14.5)    77   (85.5)    100 

Ženy 6   (14.5)    94   (85.5)    100 

Celkem 
v sloupci 

29 171 
200    (Celkový počet 

respondentů) 

 

Vysvětlivky k tabulce: čísla uvedená v sloupcích značí počet respondentů; čísla v závorkách značí očekávaný 

počet (expected count). 

 

Byl nalezen signifikantní rozdíl mezi muži a ženami ve výskytu dominantní role v rámci 

nejoblíbenější SF chí2 = 11.655; p = 0.001 (p < 0.05).  

Výsledky jsou v souladu s dřívějšími studiemi, které tvrdí, že muži se v rámci svých 

SF častěji než ženy popisují v dominantní roli (Sue, 1979; Arndt et al, 1985; Person et al., 

1989). 

6.2.5. Rozdíl ve výskytu erotických pomůcek v SF mužů a žen 

V následujícím kroku jsme testovali, zda byl pohlavní rozdíl v používání pomůcek u 

mužů než u žen v rámci nejoblíbenější SF 
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Očekávali jsme větší výskyt erotických pomůcek u žen, jelikož potřebují 

intenzivnější dráždění na více místech těla: 

Tabulka 34 – Pohlavní rozdíl ve výskytu erotických pomůcek v nejoblíbenější SF: Analýza na základě polootevřené otázky 

 
 

Pomůcky NE Pomůcky ANO 
Celkem v 
řádcích 

Muži 44   (43)   56   (57)    100 

Ženy 42   (43)    58   (57)   100 

Celkem 
v sloupci 

114 86 
200 (Celkový 

počet 
respondentů) 

 

Vysvětlivky k tabulce: čísla uvedená v sloupcích značí počet respondentů; čísla v závorkách značí očekávaný počet 

(expected count). 

Nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi muži a ženami ve výskytu erotickým pomůcek 

v nejoblíbenější SF chí2 = 0.082; p = 0.1 (p > 0.05). 

Očekávali jsme větší četnost výskytu erotických pomůcek v SF žen než mužů, 

protože ženy častěji užívají sexuální pomůcky vzhledem jejich potřebě intenzivnějšího 

dráždění na více částech těla (Herbernick et al. 2010).  Zároveň ve statistice webové 

stránky Pornhub za rok 2016 se na čtvrtém místě mezi nejčastěji vyhledávanými 

kategoriemi umístila kategorie „anální sex“. V těchto videích jsou často využívány 

erotické pomůcky (vibrátor, anální kolík), což jsou pomůcky zvyšující vzrušení zejména 

ženských aktérek. 

6.2.6.  Výskyt současného partnera v SF jako důležité osoby 

Testovali jsme, pohlavní rozdíl ve výskytu současného partnera v rámci 

nejoblíbenější SF mužů a žen. Na základě literatury jsme předpokládali, že se současný 

partner jako důležitá osoba bude častěji vyskytovat u žen než u mužů: 

Tabulka 35 - Výskyt současného partnera/ky jako důležité osoby v nejoblíbenější SF: Analýza na základě textu 

 

 
Současný 

partner/ka 
Jiná osoba Celkem v řádcích 

Muži 22   (20)   78   (80)   100 
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Ženy 18   (20)    82   (80)    100 

Celkem v 
sloupci 

40 160 
200    (Celkový počet 

respondentů) 

Vysvětlivky k tabulce: čísla uvedená v sloupcích značí počet respondentů; čísla v závorkách značí očekávaný 

počet (expected count). 

Nebyl nalezen signifikantní rozdíl ve výskytu současného partnera jako důležité osoby 

v nejoblíbenější SF mužů a žen chí2 = 0.05; p = 0.5 (p > 0.05). 

Výsledek potvrzuje zjištění v předešlých studiích. Výzkumy, které zkoumaly obsahy 

SF, uvádí, že mezi top pěti nejoblíbenějšími SF je právě sex se současným partnerem / 

současnou partnerkou (např. Crepault & Couture, 1980; Wilson & Lang, 1981). To může 

souviset i s tím, že lidé nejčastěji fantazírují o tématech založených na jejich reálné 

zkušenosti (např. Smith & Over, 1987). Současně většina studií v této oblasti se 

zaměřovala na ženy a shodně uvádějí, že přítomnost současného partnera v SF souvisí 

s fází zamilovanosti, tzn., ženy si častěji představují své partnery v SF na začátku 

partnerského vztahu. 

6.2.7. Reálná zkušenost jako předloha pro SF 

Dále jsme testovali mezipohlavní rozdíl v předloze pro nejoblíbenější SF mužů 

a žen, konkrétně jejich reálné zkušenosti. Na základě literatury jsme tuto předlohu 

častěji očekávali u žen. U mužů jsme naopak více očekávali pornografické filmy. 

Tabulka 36 - Mezipohlavní rozdíl v předloze pro SF mužů a žen: Analýza uzavřené otázky 

 

 
Reálná 

zkušenost ANO 
Reálná 

zkušenost NE 
Celkem v řádcích 

Muži 27   (28.5)    73   (71.5)   100 

Ženy 30   (28.5)    70   (71.5)    100 

Celkem v 
sloupci 

57 143 
200    (Celkový počet 

respondentů) 
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Vysvětlivky k tabulce: čísla uvedená v sloupcích značí počet respondentů; čísla v závorkách značí očekávaný počet 

(expected count). 

Nebyl nalezen signifikantní rozdíl ve využívání reálné zkušenosti jako předlohu pro 

nejoblíbenější SF mužů a žen chí2 = 0.22; p = 0.1 (p > 0.05). 

Předpokládali jsme, že ženy budou častěji, než muži budou užívat své reálné 

zkušenosti jako předlohu pro svou nejoblíbenější SF. U mužů bychom očekávali menší 

výskyt reálné zkušenosti jako předlohy a naopak vyšší využití pornografie vzhledem k její 

časté konzumaci právě mezi muži (Leitenberg & Henning, 1995). Na druhou stranu 

několik studií prokázalo, že muži i ženy často staví obsah svých SF na základě aktivit, 

které jsou jim dobře známé (např. Gold & Gold, 1991; Knafo & Jaffe, 1984; Pelletier & 

Herold, 1988).  

6.2.8. Lineární struktura nejoblíbenější SF mužů a žen 

Na základě uzavřené otázky jsme testovali, zda existuje mezipohlavní rozdíl ve 

struktuře nejoblíbenější SF mužů a žen, konkrétně jsme se zaměřili na lineární strukturu 

SF. Na základě literatury jsme očekávali, že tato struktura se bude vyskytovat spíše u žen. 

U mužů bychom naopak očekávali častější výskyt střídajících se obrazů v rámci SF. 

 

Tabulka 37 - Mezipohlavní rozdíl v lineární struktuře nejoblíbenější SF: Analýza uzavřené otázky 

 

 
Lineární struktura 

ANO 
Lineární struktura NE 

Celkem 
v řádcích 

Muži 26   (31.5)   74   (60.96)   100 

Ženy 37   (31.5)   63   (76.04)   100 

Celkem 
v sloupci 

63 137 
200    (Celkový 

počet respondentů) 

Vysvětlivky k tabulce: čísla uvedená v sloupcích značí počet respondentů; čísla v závorkách značí očekávaný počet 

(expected count). 
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Nebyl nalezen signifikantní rozdíl v lineární struktuře nejoblíbenější SF mužů a žen 

chí2 = 2.8; p = 0.1 (p > 0.05). 

Předpokládali jsme, že bude více žen, které si budou představovat svou SF lineárně 

strukturovanou. Předešlé výzkumy uvádí, že ženy ve svých SF popisují více detailů, 

kladou důraz na zasazení SF do celkového kontextu a je pro ně důležité, aby události na 

sebe logicky navazovaly (např. Ellis & Symons, 1990). U mužů jsme čekali méně častý 

výskyt lineární struktury na základě vysoké preference mužů v pornografii, – muži jsou 

primárními konzumenty pornografie, (Wallmyr & Welin, 2006) – která nejčastěji 

obsahuje blízké záběry genitálií (French & Hamilton, 2017), tudíž jsme u mužů 

předpokládali častější výskyt střídajících se obrazů. 

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A DISKUSE 

Vzhledem k množství zjištěných výsledků se vyjádřím k těm nejdůležitějším 

a následně shrnu celý design studie. 

Jakým způsobem se vidí muži a ženy v rámci své nejoblíbenější SF 

Odpovědi byly analyzovány z uzavřené otázky, následně byly výsledky ověřeny 

kvalitativní analýzou sesbíraných textů SF. Kvantitativně pak byl testován mezipohlavní 

rozdíl v proporci pozice „ve vlastním těle“. Výsledky prokázaly, že muži a ženy jsou 

nejčastěji aktéry ve své nejoblíbenější SF a fantazie se odehrává z jejich pohledu. Na 

základě kvantitativní analýzy nebyl prokázán signifikantní mezipohlavní rozdíl. 

Předpokládali jsme, že muži si budou svou pozici častěji představovat mimo své 

tělo v souvislosti s větší konzumací pornografie a zájmu spíše ve vizuálních stimulech 

(např. Albright, 2008). V mužské pornografii jsou časté záběry na ženské genitálie a ty 

jsou odděleny od zbytku ženského těla (French & Hamilton, 2017). Dalo by se tedy 

předpokládat, že muži budou ve svých SF na sebe shlížet vně svého těla. Tento výsledek 

může souviset s větší oblíbeností POV (Point of view) pornografie, která se dle statistiky 

Pornhub za rok 2016 umístila mezi top 20 vyhledávanými termíny, se tento pohled 

promítl i do mužských SF. POV filmy jsou natočené z vlastního pohledu – jeden aktér má 

připevněnou kameru na hlavě a výsledný snímek je pro diváka osobnější, protože žena se 

dívá přímo do kamery (na diváka). Je možné, že v souvislosti s tímto trendem 
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v pornografii si muži raději sami sebe představují ve svém těle v rámci své SF a SF se 

odehrává z jejich pohledu. 

Druhou nejčastěji se vyskytující pozicí muže v jeho nejoblíbenější SF byla střídající 

se pozice. Na základě kvalitativní analýzy textů bylo zjištěno, že muži uvádějící střídající 

se pozici, měli potíž SF popsat v textu. To opět lze vysvětlit v preferenci internetového 

porna, kde je možné přeskakovat mezi různými pasážemi a i napříč různými žánry 

(Wilson, 2014). 

Ženy jako svou druhou nejčastější pozici v rámci nejoblíbenější SF uváděly, že jsou 

aktérkami v SF, ale shlížejí na sebe vně svého těla. Pozici uváděly ženy, pro které jsou 

důležité vizuální vjemy. SF tak vidí jako film a dokáže vnímat i to, jak ona prožívá 

probíhající události v SF a jak u toho vypadá. Ellis & Symons (1990) uvádí, že ženy si více 

než muži všímají detailů v SF a je celkový kontext důležitější. V rámci sexuální terapie na 

prožívání a uvědomění pocitu (sensate focus therapy) se rovněž užívají prvky, kdy se 

ženiny sexuální funkce zlepšují po tom, když se žena začíná zaměřovat na počitky 

a prožitky vycházející z různých částí jejího těla (Masters et al., 1994). 

Počet aktérů v SF 

Odpovědi byly analyzovány z uzavřené otázky, následně byly výsledky ověřeny 

kvalitativní analýzou sesbíraných textů SF. Kvantitativně pak byl testován mezipohlavní 

rozdíl v četnosti skupinových aktivit. Výsledky prokázaly, že ženy a muži si stejně často 

představují skupinové aktivity v rámci svých SF. To odporuje dosavadní literatuře, která 

tvrdí, že mužské SF obsahují častěji než SF žen více aktérů (např. Knafo & Jaffe, 1984; 

Pelletier & Herold, 1988; Elis & Symons, 1990). Leitenberg & Henning (1995) tvrdí, že 

představa skupinového sexu může být vzrušující stejně pro muže i pro ženy, protože to 

značí jedincovu sílu a jeho sexuální žádanost. Recentní studie pracující i s kvalitativní 

metodou (Goldey et al. 2013) nezjistila mezipohlavní rozdíl v explicitním a romantickém 

obsahu SF mezi muži a ženami, na základě kterého dřívější studie argumentovali 

mezipohlavní rozdíly v preferenci skupinového sexu. 

Na základě kvalitativní analýzy textů byl zjištěn rozdíl v rolích dalších aktérů SF, 

kde se objevovali 3 aktéři. Muži si nejčastěji představovali sex s dvěma ženami a všichni 

3 se stejnou měrou účastnili sexuálních aktivit. Ženy více rozlišovali v rolích dalších 
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osob. Nejčastěji si představovali sex s dvěma muži, z toho jeden byl pro ženu důležitější 

a s ním měla primárně sex, druhý se účastnil např. jen předehry. Pokud se v SF žen 

objevoval muž a žena, muž byl pro ni hlavním aktérem a druhá žena tam figurovala pro 

její uspokojení. S mužem sex neměla. SF s více aktéry pro ženy mohou být symbolem 

sexuální síly, protože v SF po ženě touží více mužů, věnují se jí a ujišťují jí o její kráse. 

V SF, kde se objevovalo více osob než 3, docházelo nejčastěji k sexuálním aktivitám na 

veřejnosti a ostatní aktéři tam hráli roli pozorujících. 

Takový výsledek se zatím v předešlé literatuře neobjevil a preferenci skupinových 

aktivit u žen a mužů by bylo vhodné testovat i v dalších výzkumech. 

Vnímání vlastní osoby 

Odpovědi byly analyzovány na základě otevřené otázky a z kvalitativní analýzy textů 

SF. 

Muži se v rámci své nejoblíbenější SF nejčastěji uváděli, že jejich vzhled pro ně není 

důležitý a v SF se vidí tak, jak reálně vypadají. Význam přikládali emocím, které z nich 

vyzařují. Nejčastěji se popisovali v dominantní roli. To odpovídá předešlým studiím, 

které tvrdí, že muži si sebe často představují v dominantní roli (např. Leitenberg 

& Henning, 1995). 

 Ženy naopak nejčastěji popisovaly svůj vlastní vzhled. Kladly důraz na svou 

atraktivitu, díky které po nich muži touží. Ženy svým vzhledem vábily muže k sexuálním 

aktivitám, tudíž se domníváme, že důležitost vlastního vzhledu pro ženy (vyzývavosti 

a přitažlivosti) v SF demonstruje první fázi dvoření dle sexuálně motivačního systému 

(SMS), (Klapilová, 2017). 

Popis důležitých osob 

Odpovědi byly analyzovány na základě otevřené otázky a z kvalitativní analýzy textů 

SF.  

Muži i ženy popisovali nejčastěji další osoby na základě jejich vzhledu. Muži se 

zaměřovali zejména na popis postavy a zdůrazňovali pevná, středně velká prsa, oblý 

zadek a štíhlou postavu. Zvláštní pozornost věnovali při popisu atraktivity erotickému 
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prádlu, které muže vzrušuje a stimuluje jejich potřebu stále nových vjemů (Barbier 

& Mouschel, 2004). V mužských SF se často objevovala asijská žena. Domníváme se, že 

výskyt Asiatek v SF mužů má opět oporu v pornografii (statistika Pornhub 2016 uvádí 

porno s Asiatkami v top 20). Zároveň je to jistá metafora submise, křehkosti 

a exotičnosti – novosti, tedy opět potřeba vyhledávání stále nových vjemů. 

Ženy kladly důraz na vysokou, svalnatou postavu muže, ostře řezané rysy, široká 

ramena. Výsledek může značit soulad s evolučními teoriemi, které uvádějí, že atraktivita 

muže signalizuje jeho lepší biologickou zdatnost. Současně byly zjištěny i znaky 

v atraktivitě, které podléhají módním trendům - tetování, vousy, které jsou ale současně 

znakem dominance (Ellis, 1992). Pro ženy také bylo důležité, aby z muže vyzařoval chtíč, 

což může značit ženinu sexuální sílu a zároveň potřebu o ujištění o vlastní atraktivitě. 

Kvantitativně byl testován výskyt současného partnera / partnerky v SF mužů 

a žen. Tato kategorie byla jediná společná v popisu dalších osob pro obě pohlaví a nebyl 

zaznamenán signifikantní rozdíl v četnosti jejího výskytu. Většina studií popisující výskyt 

současného partnera v SF se zaměřovala na fantazie žen. Pelletier & Herold (1988) 

uvádí, že představování si partnera v SF souvisí s fází zamilovanosti. V dalším výzkumu 

by tedy bylo vhodné porovnat délku partnerského vztahu s výskytem této kategorie. 

Submisivní vs. dominantní role v SF 

Odpovědi byly analyzovány na základě uzavřené otázky, následně byly výsledky 

ověřeny kvalitativní analýzou sesbíraných textů SF. Kvantitativně pak byly testovány 

mezipohlavní rozdíly v proporci výskytu submisivní a dominantní role v SF mužů a žen. 

Výsledky prokázaly, že ženy si samy sebe častěji představují v submisivní roli a muži si 

sebe častěji představují v dominantní roli. 

Výsledky analýzy podporují výsledky minulých výzkumů. Preference submisivních 

SF u žen je vykládána třemi teoriemi: a) pro ženu vlastně symbolizují sexuální sílu, 

protože jsou tak neodolatelné, že si muž nemůže pomoct a sexuální touha po dané ženě 

ho ovládne; b) žena se tak vypořádává s pocitem viny - tím, že si představuje, že do 

určitých aktivit byla donucena, tak za to ve finále nemůže být odsouzena; c) žena těmito 

SF naopak demonstruje svou otevřenost k sexualitě (Bivona et al., 2012). 
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Dominantní role v SF je diskutována v několika studiích Sue 1979uvádí, že 24% 

mužů 16% žen v rámci své SF zastupovalo dominantní roli. Arndt et al. (1985) uvádí 39% 

mužů 25% žen v dominantní roli a Person et al. (1989) uvádí 31% mužů vs. 5% žen 

v dominantní roli. Větší prevalence zastoupení dominantní role muži je vysvětlována 

několika teoriemi. První teorie tvrdí, že prevalence SF síly mezi muži a ženami je 

konzistentní se stereotypy západní kultury zobrazující mužskou dominanci a ženskou 

podřízenost (Leitenberg & Henning, 1995). Jako druhé vysvětlení se uvádí, že sexuální 

dominance ujišťuje sílu a neodolatelnost. V typické mužské SF síly je žena vzrušena 

mužskou dominancí, nemůže mu odolat a podlehne sexuálním aktivitám, i když zprvu 

odmítala (Leitenberg & Henning, 1995). Jako poslední vysvětlení se uvádí 

sociobiologická teorie, kdy samci musí o samici soupeřit fyzicky a zastrašováním dalších 

samců. Zároveň si samci musí samici podmanit a přesvědčit jí ke kopulaci. Teorie 

navrhuje, že lidé zdědili tento biologický přístup k sexu a může se promítat do jejich SF 

(Wilson, 1978).  

Předloha pro SF 

Odpovědi byly analyzovány z polootevřené otázky, Kvantitativně byl testován 

mezipohlavní rozdíl v „reálné zkušenosti“ využívané jako předlo pro nejoblíbenější SF 

mužů a žen. 

Výsledky prokázaly, že nejčastěji muži a ženy buď pro své SF neužívají žádnou 

předlohu, jsou tedy zcela vymyšlené, nebo se zakládají na reálné zkušenosti. Předešlé 

výzkumy tvrdí, že v SF se často odehrávají aktivity, které jsou jedincům dobře známé 

(např. Leitenberg & Henning). Zároveň jsme z našeho výzkumu zjistili, že muži i ženy 

častěji pro své SF využívají vizuální materiály (především porno) než textové materiály 

a u žen se navíc promítla velká oblíbenost filmu 50 odstínů šedi. Muži častěji uváděli, že 

kombinují různé materiály (např., že si dosadí svou přítelkyni do scény 

z pornografického filmu), což opět může naznačovat potřebu po stále nových stimulech. 

Struktura SF 

Odpovědi byly analyzovány na základě uzavřené otázky a z kvalitativní analýzy 

textů SF.  
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Struktura SF v předešlých výzkumech nebyla prozatím zkoumána (pouze Stoller, 

1982 uvádí základní fáze struktury SF). Chtěli jsme ověřit, zda SF podléhají SMS, který 

byl popsán na sexuálním chování lidí. Vědci se v současnosti shodují, že sex není pouze 

o dráždění genitálu, ale zahrnuje i vábení a svádění potencionálního partnera.  

Kvalitativní analýzou jsme zjistili, že všechny fáze SMS jsou naplněny ve fantaziích, 

kde se jedná o lineárně odvíjející se příběh a kde jsou pouze dva aktéři. Ženy se více než 

muži zabývaly pretaktilními aktivitami. Je pro ně důležité celkové emoční vyladění 

s partnerem. Ačkoliv muži nepopisovali své SF tak podrobně jako ženy, bylo možné 

i v jejich SF rozeznat fáze SMS. 

SF, kde se vyskytuje více aktérů – skupinový sex, nenaplňují fáze SMS, jelikož 

v nich nejde o vábení a svádění partnera / partnerky, ale o představování si právě 

skupinových aktivit. Domníváme se tedy, že fáze SMS mohou být naplněny jen v SF, kde 

jsou dva aktéři a SF má lineární strukturu. 

Zvláštní kategorií jsou BDSM fantazie. Fáze SMS se nevyskytují a to i nezávisle na 

počtu aktérů SF. Jde především o jasné rozdělení rolí na submisivní a dominantní než 

o společný sex. K pretaktilním interakcím vůbec nedochází, protože aktér v submisivní 

roli musí dominantního aktéra poslouchat a nemůže odmítat žádnou z aktivit. Vábení 

a svádění se v BDSM fantaziích nevyskytuje. Taktilní interakce probíhají ve smyčkách – 

není to jako u lineárních SF, kdy jedna aktivita postupně navazuje na druhou. 

SF, kde je hlavním aktérem jejich současný partner / manžel, muži i ženy věnovali 

menší pozornost pretaktilním interakcím nebo se vůbec nevyskytovaly, i když jednalo 

o lineárně se odvíjející příběh. Tento jev lze vysvětlit tak, že partneři už se dobře znají, 

třeba spolu i nějakou dobu žijí a vábení a svádění partnera / partnerky tak není nutné. 

Pokud se taktilní interakce vyskytovaly, byla pozornost spíše upírána na svádění 

partnera / partnerky než na jeho / její vábení. 

Následně byl statisticky testován mezipohlavní rozdíl ve výskytu lineární struktury 

SF mužů a žen. Očekávali jsme, že muži budou výrazně méně popisovat lineární 

strukturu svých SF vzhledem k jimi zmiňované časté střídající se pozici. Signifikantní 

rozdíl však nebyl prokázán. SF, kde respondenti uvedli, že se jejich pozice střída totiž 

měly ostré střihy a rychlé zvraty. Zároveň mužské SF často obsahovaly pouze explicitní 
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střídající se obrazy. Domníváme se, že je tento výsledek částečně způsobený tím, že jsme 

respondenty žádali, aby napsali svou nejoblíbenější SF formou scénáře k erotickému 

filmu, tudíž respondenti se mohli záměrně snažit či nevědomě psát svou nejoblíbenější 

SF formou lineárního příběhu. 

LIMITY VÝZKUMU 

 Cílem této práce bylo prozkoumat obsah a strukturu SF mužů a žen a popsat 

mezipohlavní rozdíly. Analyzovali jsme celkem 100 SF mužů a 100 SF žen převážně 

kvalitativní metodou a některé zjištěné kategorie byly otestovány kvantitativně – 

statistickým testem chí2. 

Prvním limitem bylo kvótní rozdělení vzorku. Rozhodli jsme se pro záměrný výběr 

vzorku, který jsme dle kvót ČSÚ ze sčítání lidu 2011 rozdělili do věkových kategorií. Pro 

reprezentativnost by bylo ideální zajistit i variabilitu týkající se vzdělání. Bohužel toho 

jsme nebyli v rámci tohoto výzkumu s to dosáhnout. 

Ačkoliv pro výzkum SF považujeme dotazník za nejvhodnější, určité limity 

nastávají v momentě, kdy je zkoumána na základě volně napsaného textu struktura SF. 

Respondenti, jejichž fantazie nemají jasnou strukturu nebo se v nich prolínají obrazy, se 

úmyslně snaží dát textu uhlazenou formu a nějak fantazii začít (úvod) a ukončit. 

Možným řešením by mohlo být doplňující interview, ovšem logicky na menším vzorku. 

Další výzkum by měl zahrnout i postmenopauzální ženy, tedy zvýšit věkovou 

hranici (nebo jí úplně zrušit). U postmenopauzálních žen by se dala očekávat rozdílná 

variabilita obsahu oproti ženám v reprodukčním věku. Zároveň by bylo vhodné testovat 

zvlášť homosexuální ženy a muže. 

Přestože se podařilo popsat mnoho nových poznatků ohledně obsahu SF, stále 

zůstává spousta prostoru pro nový výzkum. Zejména pak další zkoumání struktury SF. 

I přes metodologická omezení se podařilo dokázat, že je zapotřebí více studií ve výzkumu 

SF, které by zpracovávaly data kvalitativním způsobem. 
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ZÁVĚR 

Cílem výzkumu bylo popsat obsah a strukturu nejoblíbenější SF mužů a žen 

a následně mezipohlavní rozdíly. 

Kvalitativní analýza zjistila řadu zajímavých výsledků v obsazích mužů a žen (např. 

stejnou četnost výskytu skupinových aktivit v SF mužů a žen; kvalitativní popis 

jednotlivých aktérů v SF; podrobný popis vyskytujících se sexuálních aktivit). Následně 

byly některé vybrané kategorie testovány kvantitativně. Signifikantní rozdíl byl zjištěn ve 

výskytu submisivní vs. dominantní role v SF mužů a žen. 

Novátorským přínosem této diplomové práce byl výzkum struktury SF mužů a žen. 

Cílem bylo ověřit, zda se v SF objevují fáze SMS. Všechny fáze SMS byly naplněny v SF, 

kde se objevovali pouze dva aktéři, a SF měla lineární strukturu. 

Práce by tak mohla udat směr pro další výzkum obsahu a zejména struktury 

mužských a ženských SF. Práce by zároveň mohla napomoct při standardizaci stimulů 

pro měření mužského a ženského sexuálního vzrušení. 
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PŘÍLOHY 
Příloha 1 – Dotazník pro ženy 

 

U 

 

 

Katedra obecné antropologie,  
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova   

 
 
Vážená paní/slečno,  
  
dovolte, abychom Vás podrobněji informovali o výzkumném projektu, kterého jste se rozhodla zúčastnit. Tato studie je 
součástí dlouhodobého výzkumu zabývající se sexuálním chováním žen a mužů. Konkrétně se tato část zabývá 
sexuálními fantaziemi žen. Součástí výzkumu je vyplnění baterie dotazníků týkajících se základních demografických 
údajů a různých aspektů sexuality, zejména vašich sexuálních fantazií. Prosíme, udělejte si pohodlí a věnujte 
zpracovávání Vašich odpovědí dostatečný čas a pozornost.  
  
Jaká je Vaše role ve výzkumu? 
- žádná osobní data, tj. ani Vaše jméno či Vaše osobní údaje, nebudou poskytnuta třetím osobám a nebudou žádným 
způsobem zveřejňovány 
- Vaše účast je zcela dobrovolná a můžete kdykoliv odstoupit 
- Vaše odpovědi budou uchovávány v elektrické podobě a budou použity k zodpovězení našich výzkumných otázek a 
vytvoření sady erotických textů, které budou použity v dalších navazujících studiích - všechny texty budou upraveny a 
změněny tak, aby nebylo možné identifikovat autorku 
- data budou skladována zcela anonymně a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o psychologickém 
výzkumu 
- publikovány budou pouze celkové závěry, nikoliv výsledky týkající se jednotlivých účastníků 
- nejsou známa žádná rizika spojená s účastí ve výzkumu, budete-li však cítit jakékoliv pochybnosti, neváhejte se na 
nás kdykoliv obrátit 
-  
 
 
Děkujeme za účast na výzkumu. 
Kamila Boudová, Mgr. Jakub Binter, Mgr. Lucie Krejčová a Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. 
 
  
Nyní bychom Vás rádi požádali o vyplnění informovaného souhlasu, který je nutný k další výzkumné činnosti: 
  
Prohlašuji, že jsem byla seznámena s podmínkami účasti na tomto výzkumu a že se jej chci dobrovolně zúčastnit. 
Beru na vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a budou použity pouze pro vědecké 
účely. 

Ano, souhlasím. Ne, nesouhlasím. 

  

 

 

If Ne, nesouhlasím. Is Selected, Then Skip To End 

of Survey 

Skip  

Logic  

 

 Add Block 

SocDemo 
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Q4 

 
Jaké je vaše pohlaví? 

Muž Žena 

  

 

 

If Muž Is Selected, Then Skip To End of Survey Skip Logic  

 

 Q6 

 
Kolik je vám let? 

 

Page Break 

Q8 

 
Jak velká je obec, ve které převážně žijete dnes? 

 v obci s méně než 10 tisíc obyvateli 

 v obci s 10 až 40 tisíci obyvatel 

 v obci s 40 až 100 tisíci obyvateli 

 v obci s více než 100 tisíci obyvatel 

Page Break 

Q10 

 
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 
neukončené základní vzdělání nebo základní vzdělání 

 
vyšší odborné vzdělání (Dis.) 

  střední odborné (bez maturity) 
 
bakalářské (Bc., BcA.) 

 
úplné střední (s maturitou) 

 
magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., aj.) 

 
nástavbové studium (včetně pomaturitního studia)   doktorské (Ph.D., ThD., DrSc., CSc.) 

Q12 

 
Pokud jste studovala či aktuálně studujete, jakého zaměření byla či je Vaše škola? 
 

 Humanitního zaměření 

 Technického zaměření 

 Přírodovědeckého zaměření 

          Medicínského zaměření 

 Ekonomického zaměření 

 Uměleckého zaměření 

 Nestudoval/a jsem 

Page Break 

Q14 

 
Atraktivita Vaší tváře je: 
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1 - Velmi 

neatraktivní 2 3 4 5 6 

7 - Velmi 

atraktivní 

Q16 

 
Atraktivita Vašeho těla je: 

1 - Velmi 

neatraktivní 2 3 4 5 6 

7 - Velmi 

atraktivní 

Q18 

 
Jak byste ohodnotili svou celkovou atraktivitu: 

1 - Velmi 

neatraktivní 2 3 4 5 6 

7 - Velmi 

atraktivní 
Add Block 

Vztah 

Q20 

 
Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vidíte v něm určitou 
dlouhodobější perspektivu): 

 Jsem dosud neměla 

 Momentálně nemám, ale měla jsem v minulosti 

 V současnosti mám 

Page Break 

Q22 

 

 

 

Display This Question: 
If Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vi... V současnosti 

mám Is Selected Edit 

 Jak dlouho trvá Váš vztah (v letech a měsících, např. pokud Váš vztah trvá 4 roky a 2 měsíce, zapište 4+2)? 
 

Page Break 

Q24 

 
Dosud jsem měla partnerských vztahů (včetně současného): 
 

Page Break 

Q26 

 
Nejdelší z mých dosavadních vztahů trval (uveďte prosím počet let a měsíců, např. pokud Váš vztah trval 4 roky a 2 
měsíce, zapište 4+2): 
 

Page Break 

Q28 

 
Jak byste ohodnotila svou sexuální orientaci? 

 Výhradně heterosexuální 

 Převážně heterosexální 

 Spíše heterosexuální 
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 Bisexuální 

 Spíše homosexuální 

 Převážně homosexuální 

 Homosexuální 

Page Break 

Q30 

 

Pro každou z následujících sexuálních aktivit zaznačte 1) v jakém věku jste takovu aktivitu poprvé zažila 
(první sloupec), 2)  v jakém věku jste v průběhu takové aktivity poprvé prožila orgasmus (druhý sloupec), 
3) kolikrát jste tuto aktivitu provozovala za poslední jeden měsíc - myšleno je posledních 30 dní (třetí 
sloupec) a kolikrát jste v posledních 30 dnech zažila orgasmus v průběhu této aktivity (čtvrtý sloupec). 
  

Pokud k takové situaci nedošlo (např. jste aktivitu nikdy neprovozovala nebo ne v posledních 30 
dnech), zapište prosím „0“ a nevynechávejte žádné pole prázdné. 

   
Věk první realizace 

Věk prvního orgasmu 

v průběhu této 

aktivity 

Počet dnů, kdy k této 

aktivitě došlo za 

posledních 30 dnů 

Počet orgasmů 

dosažených v 

průběhu této aktivity 

za posledních 30 dnů 

Soulož (penis proniká do vagíny 

bez dráždění klitorisu)       

Soulož (penis proniká do vagíny 

a probíhá dráždění klitorisu)       

Masturbace (klitoridální) bez 

použití vibrátoru       

Masturbace (vaginální) bez 

použití vibrátoru       

Masturbace vibrátorem (sama, 

nebo partner/ka vás dráždí)       

Partner/ka vás uspokojuje rukou 

(zejména dráždění klitorisu)       

Partner/ka vás uspokojuje rukou 

(zejména vaginální dráždění)       

Partner/ka vás uspokojuje ústy 
      

Partner proniká penisem do 

vašeho análu       

Page Break 

Q40 

 
Jaká je obvyklá délka vašeho celého menstruačního cyklu (uveďte počet dní, například 28)? 
 

Page Break 

Q42 

 
Uveďte, prosím, datum začátku (1. den) vašeho posledního menstruačního krvácení (zapište datum ve formátu 
DD/MM/YYYY) 
 

Page Break 
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Q44 

 
Je váš menstruační cyklus pravidelný? 

 Ano 

 Ne, prosím specifikujte 
 

Page Break 

Q41 

 
Užíváte nyní některou z následujících forem antikoncepce ? (můžete zaškrtnout i více možností) 

 Žádnou 

 kombinované (hormonální) pilulky 

 minipilulky (pouze progesteronové) 

 hormonální injekce 

 hormonální implantát 

 hormnonální náplasti 

 vaginální kroužky 

 nitroděložní tělísko hormonální (např. Mirena) 

 nitroděložní tělísko mechanické (bez hormonů) 

 kondom 

 přerušovaná soulož 

 neplodné dny 

 pesar 

 spermicidní krém 

 jiná 

Page Break 

Q43 

 
Pokud v součastnosti užíváte některou z forem hormonální antikoncepci, označte jakou značku hormonální 
antikoncepce (kombinované pilulky, minipilulky, hormonální injekce, hormonální implantát, hormonální náplasti, 
nitroděložní tělísko hormonální) užíváte: 

 Belara 

 Cerazette 

 Cilest 

 Depo-Provera 

 Diane 

 Femoden 
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 Gracial 

 Gravistat 

 Harmonet 

 Chloe 

 Implanon 

 Janine 

 Katya 

 Laurina 

 Lindynette 

 Loette 

 Logest 

 Lunafem 

 Marvelon 

 Mercilon 

 Milligest 

 Minerva 

 Minesse 

 Minisistion 

 Minulet 

 Mirelle 

 Novynette 

 Pramino 

 Regulon 

 Sayana 

 Sunya 

 Trinodiol 

 Triguilar 

 Trinovum 

 Tri-Minulet 

 Tri-Regol 

 Vreya 

 Yadine 

 Yasminelle 
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 Yaz 

 Jinou 

 Neužívám hormonální antikoncepci 

Add Block 

Obsah SF 

Q38 

 
Pokud je to možné, v následující části popište sexuální fantazii, která se u vás objevuje v současné době nejčastěji. 
Napřed se zamyslete, zavřete oči a rozhodněte se, kterou svou SF budete popisovat.  
  
Sexuální fantazií nemyslíme vaše sexuální touhy, proto si prosím přečtěte následující definici: 
  
„Sexuální fantazie může být podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka na nějakou romantickou či sexuální aktivitu. 
Může být čistě imaginativní nebo zcela realistická. Přichází spontánně nebo může být úmyslně vyvolána, popřípadě 
vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy“ 
  
Za chvíli se pokusíte tuto fantazii detailně popsat tak, jako byste psala scénář, podle nějž by se měl natáčet erotický 
film. Nejdříve si však pomocí několika následujících otázek ujasníte podobu struktury vámi připravovaného scénáře, 
vyberete si kulisy, aktéry, atd., a teprve poté začnete psát samotný text. 

Page Break 

Q42 

 
V jakém kontextu se tato fantazie objevuje: 

 při masturbaci 

 při sexuálních aktivitách 

 mimo jakoukoliv sexuální aktivitu (= denní erotické snění) 

Page Break 

Q58 

 
V rámci fantazie se: 

 neobjevuji, jsem pouze pasivním pozorovatelem erotických obrazů 

 jsem ve fantazii přítomna, ale pouze jako pasivní pozorovatel, aktivit se neúčastním 

 objevuji se jako aktér, ale shlížím na sebe vně svého těla 

 objevuji se jako aktér a fantazie se odehrává z mého pohledu 

 z pohledu jiné osoby než já, ale jsem ve fantazii přítomna (například svádím sama sebe z pohledu jiné osoby) 

 z pohledu jiné osoby, se kterou se v SF ztotožňuji a jsem (doplňte např. starší/mladší, štíhlejší/obéznější, aj.) 
 má pozice se střídá, popíšu detailněji v rámci textu 

Page Break 

Q44 

 
Počet aktérů (uveďte počet včetně vás, pokud je jich více než 6, popište je jako mnoho): 
 

Page Break 

Q46 

 
Popište detailně důležité osoby, které se v této fantazii vyskytují (např. Já: cítím se velmi atraktivní, v uplých šatech a 
na vysokých podpatcích; muž – fyzický vzhled vysoký, opálený, s vyrýsovanými svaly, s ostře řezanými rysy v obličeji, 
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elegantně oblečen, role kterou představuje: vyzařuje z něj nadřazenost a dominance, aj.; žena: pěkná postava s 
velkými ňadry, asiatka, dlouhé černé vlasy, vím, že je zkušená a naučí mě mnoho věcí) 

 Já 
 

 1. osoba 
 

 2. osoba 
 

 3. osoba 
 

 4. osoba 
 

 5. osoba 
 

Page Break 

Q54 

 
Sexuální aktivity, jež se konkrétně v dané fantazii objevují (napište prosím všechny, oddělte je čárkou):   
 

Page Break 

Q52 

 
Prostředí, v němž se konkrétně daná fantazie odehrává (napište prosím všechny či poznámku, že se prostředí střídá 
nebo že není důležité):  
 

Page Break 

Q56 

 
Pomůcky či rekvizity, jež se konkrétně v dané fantazii objevují (napište prosím všechny, nebo napište, že se žádné 
neobjevují): 
 

Page Break 

Q60 

 
Jaké vjemy se v dané fantazii nejčastěji objevují (seřaďte je prosím tažením myši podle intenzity, jak je pro Vás daný 
vjem nejdůležitější)? 

 1Vizuální 

 2Hmatové 

 3Čichové 

 4Sluchové 

 5Chuťové 

Page Break 

Q62 
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Struktura fantazie: 

 Je to lineárně se odvíjející příběh 

 Nemá přímou časovou posloupnost 

 Je zpočátku lineární a pak přejde v anachronní (ztratí časovou posloupnost) 

 Zpočátku nemá časovou posloupnost a pak přejde v lineární 

 Střídají se v ní obrazy 

 Obsahuje časté pohledy na detaily pohlavních orgánů 

Page Break 

Q72 

 
Existuje pro vaši fantazii reálná předloha, ze které jste zejména čerpala inspiraci? 

 ve filmu (jakém?) 
 

 v textu (jakém?) 
 

 vaše reálná zkušenost 

 z vyprávění 

 kombinace několika materiálů, které používám 

 jiné (prosím, specifikujte) 
 

 ne, nejsem si vědoma, že by existovala nějaká předloha 

Page Break 

Q68 

 
Zaznačte, které fáze namlouvání se v této fantazii vyskytují a jakou proporci času zabírají. 

   
010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

  

posuzování 

potenciálního 

partnera/ky 
  

                    
 

 

interakce, která 

předchází 

dotekům 

(konverzace, 

úsměv...) 

  
                    

 

 

doteky, 

mazlení, atd.   
                    

 

 

pohlavní styk 
  

                    
 

 

Page Break 

Q70 
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Pozor, nezapomeňte prosím zaznačit v rámci následujícího popisu SF pasáž, která je u vás nejvíce vzrušující či při 
které dochází k vyvrcholení symbolem (V) 

Page Break 

Q74 

 
DETAILNÍ POPIS VAŠÍ FANTAZIE 
  
Nyní se pokuste tuto fantazii detailně popsat za použití parametrů, jež jste výše nastínila. Popis by měl mít délku cca 
1 stránku. Nejde o hodnocení literárně kvalitního textu, ale o text popisující fantazii tak, jak je právě pro vás (a jen pro 
vás) vzrušující. 
  
poznámka: doporučujeme Vám si tuto fantazii předepsat v textovém editoru a následně ji sem vložit 

 

 
Add Block 

Závěr 

Q45 

 
Z jakého zdroje jste se o tomto výzkumu dozvěděli? 

 od přátel 

 přes facebookové stránky (jaké?) 
 

 přes weby komunit (jaké?) 
 

 přes portál RůžovýSlon.cz 

 přes Pokusné králíky (prosím, uveďte svůj kód) 
 

 na koleji (prosím, uveďte svůj kód) 
 

 z předmětu Lidská sexualita (prosím, uveďte své UKČO) 
 

Page Break 

Q32 

Chcete být informována o výsledcích výzkumu? 

Ano Ne 

  
Page Break 

Q34 

 
Máte zájem účastnit se i dalších výzkumů skupiny evoluční sexuologie (NUDZ, Klecany) a skupiny Etologie člověka 
(FHS UK)? 

Ano Ne 

  
Page Break 

Q36 

 
Uveďte, prosím, svoji e-mailovou adresu (ta nebude předávána osobám třetích stran), děkujeme. 
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Page Break 

Q46 

 
Souhlasíte s tím, abychom v případě, že shledáme Váš text velmi ilustrativním, ho použili jako stimul při měření 
ženského sexuálního vzrušení či ho v plném znění opublikovali v odborné publikaci? Jakékoliv možné identifikátory 
Vaší osoby budou změněny. 

Ano, souhlasím Ne, nesouhlasím 

  
Page Break 

Q38 

 
Pokud máte nějaké otázky, návrhy, připomínky nebo se chcete o problematice něco více dozvědět, kontaktujte nás na našich 
webových stránkách www.fhs.cuni.cz/etologie, e-mailem (vyzkum.fantazii@seznam.cz) a nebo nám zanechte vzkaz přímo zde. 

Kamila Boudová, Mgr. Jakub Binter, Mgr. Lucie Krejčová a Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. 
  

http://www.fhs.cuni.cz/etologie
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Příloha 2 – Dotazník pro muže 

 

U  

 

 Katedra obecné antropologie,    

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova     

 

  

 Vážený pane,      dovolte, abychom Vás podrobněji informovali o výzkumném projektu, kterého jste se 

rozhodl zúčastnit. Výzkum se zabývá sexuálními fantaziemi mužů a jeho součástí je vyplnění baterie 

dotazníků týkajících se základních demografických údajů a různých aspektů sexuality, zejména vašich 

sexuálních fantazií. Prosíme, udělejte si pohodlí a věnujte zpracovávání Vašich odpovědí dostatečný čas a 

pozornost.      Jaká je Vaše role ve výzkumu?  - žádná osobní data, tj. ani Vaše jméno či Vaše osobní údaje, 

nebudou poskytnuta třetím osobám a nebudou žádným způsobem zveřejňovány  - Vaše účast je zcela 

dobrovolná a můžete kdykoliv odstoupit  - Vaše odpovědi budou uchovávány v elektrické podobě a budou 

použity k zodpovězení našich výzkumných otázek a vytvoření sady erotických textů, které budou použity v 

dalších navazujících studiích - všechny texty budou upraveny a změněny tak, aby nebylo možné 

identifikovat autora  - data budou skladována zcela anonymně a bude s nimi nakládáno v souladu se 

zákonem o psychologickém výzkumu  - publikovány budou pouze celkové závěry, nikoliv výsledky týkající 

se jednotlivých účastníků  - nejsou známa žádná rizika spojená s účastí ve výzkumu, budete-li však cítit 

jakékoliv pochybnosti, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit 

  

  

 Děkujeme za účast na výzkumu. 

Bc. Kamila Boudová, Mgr. Jakub Binter, Mgr. Lucie Krejčová a Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.   

   

 Nyní bychom Vás rádi požádali o vyplnění informovaného souhlasu, který je nutný k další výzkumné 

činnosti: 

    Prohlašuji, že jsem byl seznámen s podmínkami účasti na tomto výzkumu a že se jej chci dobrovolně 

zúčastnit. Beru na vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a budou použity 

pouze pro vědecké účely. 

o Ano, souhlasím.  (1)  

o Ne, nesouhlasím.  (2)  

 

Skip To: End of Survey If Katedra obecné antropologie,  Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova   Vážený 
pane,    do... = Ne, nesouhlasím. 

End of Block: Úvod 
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Start of Block: SocDemo 

  
 

Q4 Jaké je vaše pohlaví? 

o Muž  (1)  

o Žena  (2)  

 

Skip To: End of Survey If Jaké je vaše pohlaví? = Žena 

 

  
 

Q6 Kolik je vám let? 

▼ 18 (18) ... 100 (83) 

 

 

Page Break  

  
 

Q8 Jak velká je obec, ve které převážně žijete dnes? 

o v obci s méně než 10 tisíc obyvateli  (1)  

o v obci s 10 až 40 tisíci obyvatel  (2)  

o v obci s 40 až 100 tisíci obyvateli  (3)  

o v obci s více než 100 tisíci obyvatel  (4)  
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Page Break  
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Q10 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

o neukončené základní vzdělání nebo základní vzdělání  (1)  

o střední odborné (bez maturity)  (2)  

o úplné střední (s maturitou)  (3)  

o nástavbové studium (včetně pomaturitního studia)  (4)  

o vyšší odborné vzdělání (Dis.)  (5)  

o bakalářské (Bc., BcA.)  (6)  

o magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., aj.)  (7)  

o doktorské (Ph.D., ThD., DrSc., CSc.)  (8)  
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Q12 Pokud jste studoval či aktuálně studujete, jakého zaměření byla či je Vaše škola? 

o Humanitního zaměření  (1)  

o Technického zaměření  (2)  

o Přirodovědeckého zaměření  (3)  

o Medicínského zaměření  (4)  

o Ekonomického zaměření  (5)  

o Uměleckého zaměření  (6)  

o Nestudoval/a jsem  (7)  

 

 

Page Break  
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Q14 Atraktivita Vaší tváře je: 

o 1 - Velmi neatraktivní  (1)  

o 2  (2)  

o 3  (3)  

o 4  (4)  

o 5  (5)  

o 6  (6)  

o 7 - Velmi atraktivní  (7)  

 

Q16 Atraktivita Vašeho těla je: 

o 1 - Velmi neatraktivní  (1)  

o 2  (2)  

o 3  (3)  

o 4  (4)  

o 5  (5)  

o 6  (6)  

o 7 - Velmi atraktivní  (7)  

Q18 Jak byste ohodnotili svou celkovou atraktivitu: 

o 1 - Velmi neatraktivní  (1)  
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o 2  (2)  

o 3  (3)  

o 4  (4)  

o 5  (5)  

o 6  (6)  

o 7 - Velmi atraktivní  (7)  

 

End of Block: SocDemo 
 

Start of Block: Vztah 

 

Q20 Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vidíte 

v něm určitou dlouhodobější perspektivu): 

o Jsem dosud neměl  (1)  

o Momentálně nemám, ale měl jsem v minulosti  (2)  

o V současnosti mám  (3)  

 

 

Page Break  

 

Display This Question: 

If Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vi... = V 
současnosti mám 
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Q22 Jak dlouho trvá Váš vztah (v letech a měsících, např. pokud Váš vztah trvá 4 roky a 2 měsíce, zapište 

4+2, pokud trvá 2 měsíce, napište 0+2)? 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  

Display This Question: 

If Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vi... = 
Momentálně nemám, ale měl jsem v minulosti 

Or Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vi... = V 
současnosti mám 

 

Q24 Dosud jsem měl partnerských vztahů (včetně současného): 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  

Display This Question: 

If Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vi... = 
Momentálně nemám, ale měl jsem v minulosti 

Or Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vi... = V 
současnosti mám 

 

Q26 Nejdelší z mých dosavadních vztahů trval (uveďte prosím počet let a měsíců, např. pokud Váš vztah 

trval 4 roky a 2 měsíce, zapište 4+2): 

________________________________________________________________ 
Page Break  
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Q28 Jak byste ohodnotil svou sexuální orientaci? 

o Výhradně heterosexuální  (1)  

o Převážně heterosexální  (2)  

o Spíše heterosexuální  (3)  

o Bisexuální  (4)  

o Spíše homosexuální  (5)  

o Převážně homosexuální  (6)  

o Homosexuální  (7)  

 

 

Page break  
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Q29 Pro každou z následujících sexuálních aktivit zaznačte 1) v jakém věku jste takovou aktivitu poprvé 

zažil (první sloupec), 2)  v jakém věku jste v průběhu takové aktivity poprvé prožil orgasmus (druhý 

sloupec), 3) kolikrát jste tuto aktivitu provozoval za poslední jeden měsíc - myšleno je posledních 30 dní 

(třetí sloupec) a kolikrát jste v posledních 30 dnech zažil orgasmus v průběhu této aktivity (čtvrtý 

sloupec).   Pokud k takové situaci nedošlo (např. jste aktivitu nikdy neprovozoval nebo ne v posledních 30 

dnech), zapište prosím „0“ a nevynechávejte žádné pole prázdné. 

 
Věk první realizace 

(1) 

Věk prvního 
orgasmu v průběhu 

této aktivity (2) 

Počet dnů, kdy k 
této aktivitě došlo 
za posledních 30 

dnů (3) 

Počet orgasmů 
dosažených v 
průběhu této 

aktivity za 
posledních 30 dnů 

(4) 

Soulož (penis 
proniká do vagíny) 

(1)  
    

Masturbace (3)      

Masturbace s 
pomůckou (sám, 

nebo partner/ka vás 
dráždí) (5)  

    

(sama, nebo partner 
vás dráždí) (6)  

    

Partner/ka vás 
uspokojuje ústy (8)  
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Pronikáte do análu 
partnera/ky (7)  

    

Partner proniká 
penisem do vašeho 

análu (9)  
    

 

 

End of Block: Vztah 
 

Start of Block: Obsah SF 

 

Q38 Pokud je to možné, v následující části popište sexuální fantazii, která se u vás objevuje v současné 

době nejčastěji. Napřed se zamyslete, zavřete oči a rozhodněte se, kterou svou SF budete 

popisovat.      Sexuální fantazií nemyslíme vaše sexuální touhy, proto si prosím přečtěte následující 

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

romantickou či sexuální aktivitu. Může být čistě imaginativní nebo zcela realistická. Přichází spontánně 

nebo může být úmyslně vyvolána, popřípadě vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či senzorickými 

vjemy“     Za chvíli se pokusíte tuto fantazii detailně popsat tak, jako byste psal scénář, podle nějž by se 

měl natáčet erotický film. Nejdříve si však pomocí několika následujících otázek ujasníte podobu 

struktury vámi připravovaného scénáře, vyberete si kulisy, aktéry, atd., a teprve poté začnete psát 

samotný text. 

 

 

Page Break  
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Q42 V jakém kontextu se tato fantazie objevuje: 

o při masturbaci  (1)  

o při sexuálních aktivitách  (2)  

o mimo jakoukoliv sexuální aktivitu (= denní erotické snění)  (3)  

 

 

Page Break  

 

 

Q58 V rámci fantazie se: 

o neobjevuji, jsem pouze pasivním pozorovatelem erotických obrazů  (1)  

o jsem ve fantazii přítomen, ale pouze  jako pasivní pozorovatel, aktivit se neúčastním  (2)  

o objevuji se jako aktér, ale shlížím na sebe vně svého těla  (3)  

o objevuji se jako aktér a fantazie se odehrává z mého pohledu  (4)  

o z pohledu jiné osoby než já, ale jsem ve fantazii přítomen (například svádím sám sebe z pohledu 

jiné osoby)  (5)  

o z pohledu jiné osoby, se kterou se v SF ztotožňuji a jsem (doplňte např. starší/mladší, 

štíhlejší/obéznější, aj.)  (6)  

o má pozice se střídá, popíšu detailněji v rámci textu  (7)  

 

 

Page Break  
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Q44 Počet aktérů (uveďte počet včetně vás, pokud je jich více než 6, popište je jako mnoho): 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Q46 Popište detailně důležité osoby, které se v této fantazii vyskytují (např. Já: cítím se velmi atraktivní, 

mám vyrýsované svaly, jsem elegantně oblečen; žena: fyzický vzhled: štíhlá, v uplých šatech a na 

vysokých podpatcích, dlouhé nohy, velká prsa / asiatka, černé dlouhé vlasy, role kterou představuje: 

vyzařuje z ní křehkost / moje přítelkyně, ale s plnějšími tvary a erotickém prádle, aj. 

▢  Já  (1) ________________________________________________ 

▢  1. osoba  (2) ________________________________________________ 

▢  2. osoba  (3) ________________________________________________ 

▢  3. osoba  (4) ________________________________________________ 

▢  4. osoba  (5) ________________________________________________ 

▢  5. osoba  (6) ________________________________________________ 

 

 

Page Break  

 

 

Q54 Sexuální aktivity, jež se konkrétně v dané fantazii objevují (napište prosím všechny, oddělte je 

čárkou):   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Q52 Prostředí, v němž se konkrétně daná fantazie odehrává (napište prosím všechny či poznámku, že se 

prostředí střídá nebo že není důležité):  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  

 

 

Q56 Pomůcky či rekvizity, jež se konkrétně v dané fantazii objevují (napište prosím všechny, nebo 

napište, že se žádné neobjevují): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Q60 Jaké vjemy se v dané fantazii nejčastěji objevují (seřaďte je prosím tažením myši podle intenzity, jak 

je pro Vás daný vjem nejdůležitější)? 

______ Vizuální (1) 

______ Hmatové (2) 

______ Čichové (3) 

______ Sluchové (4) 

______ Chuťové (5) 

 

 

Page Break  

Q62 Struktura fantazie: 

o Je to lineárně se odvíjející příběh  (1)  

o Nemá přímou časovou posloupnost  (2)  

o Je zpočátku lineární a pak přejde v anachronní (ztratí časovou posloupnost)  (3)  

o Zpočátku nemá časovou posloupnost a pak přejde v lineární  (4)  

o Střídají se v ní obrazy  (5)  

o Obsahuje časté pohledy na detaily pohlavních orgánů  (6)  

 

 

Page Break  
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Q72 Existuje pro vaši fantazii reálná předloha, ze které jste zejména čerpal inspiraci? 

o ve filmu (jakém?)  (1) ________________________________________________ 

o v textu (jakém?)  (2) ________________________________________________ 

o vaše reálná zkušenost  (3)  

o z vyprávění  (4)  

o kombinace několika materiálů, které používám  (5)  

o jiné (prosím, specifikujte)  (6) ________________________________________________ 

o ne, nejsem si vědom, že by existovala nějaká předloha  (7)  

 

 

Page Break  

Q68 Zaznačte, které fáze namlouvání se v této fantazii vyskytují a jakou proporci času zabírají. 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

posuzování potenciálního partnera/ky (1) 

 

interakce, která předchází dotekům (konverzace, 
úsměv...) (2)  

doteky, mazlení, atd. (3) 

 

pohlavní styk (4) 

 

 

 

 

Page Break  
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Q70 Pozor, nezapomeňte prosím zaznačit v rámci následujícího popisu SF pasáž, která je u vás nejvíce 

vzrušující či při které dochází k vyvrcholení a to symbolem (V) 

 

 

Page Break  

 

 

Q74 DETAILNÍ POPIS VAŠÍ FANTAZIE    Nyní se pokuste tuto fantazii detailně popsat za použití parametrů, 

jež jste výše nastínil. Popis by měl mít délku cca 1 stránku. Nejde o hodnocení literárně kvalitního textu, 

ale o text popisující fantazii tak, jak je právě pro vás (a jen pro vás) vzrušující.     poznámka: doporučujeme 

Vám si tuto fantazii předepsat v textovém editoru a následně ji sem vložit 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Obsah SF 
 

Start of Block: Závěr 
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Q45 Z jakého zdroje jste se o tomto výzkumu dozvěděli? 

o od přátel  (1)  

o přes facebookové stránky (jaké?)  (2) ________________________________________________ 

o přes weby komunit (jaké?)  (3) ________________________________________________ 

o přes portál RůžovýSlon.cz  (6)  

o z předmětu Lidská sexualita (prosím, uveďte své UKČO)  (9) 

________________________________________________ 

 

 

Page Break  

Q32 Chcete být informován o výsledcích výzkumu? 

o Ano  (1)  

o Ne  (2)  

 

 

Page Break  

 

Q34 Máte zájem účastnit se i dalších výzkumů skupiny evoluční sexuologie (NUDZ, Klecany) a 

skupiny Etologie člověka (FHS UK)? 

o Ano  (1)  

o Ne  (2)  

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Chcete být informován o výsledcích výzkumu? = Ano 

And Máte zájem účastnit se i dalších výzkumů skupiny evoluční sexuologie (NUDZ, Klecany) a skupiny Et... = 
Ano 

 
 

Q36 Uveďte, prosím, svoji e-mailovou adresu (ta nebude předávána osobám třetích stran), děkujeme. 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  

 

 

Q46 Souhlasíte s tím, abychom Váš text v případě, že jej shledáme ilustrativním, použili jako stimul při 

měření mužského sexuálního vzrušení či ho v plném znění opublikovali v odborné publikaci? Jakékoliv 

možné identifikátory Vaší osoby budou změněny. 

o Ano, souhlasím  (1)  

o Ne, nesouhlasím  (2)  

 

 

Page Break  

 

 

Q38 Pokud máte nějaké otázky, návrhy, připomínky nebo se chcete o problematice něco více dozvědět, 

kontaktujte nás na našich webových stránkách www.fhs.cuni.cz/etologie, e-mailem 

(vyzkum.fantazii@seznam.cz) a nebo nám zanechte vzkaz přímo zde. 

  

Bc. Kamila Boudová, Mgr. Jakub Binter, Mgr. Lucie Krejčová a Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Závěr 
 

 

 


