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Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza menstruace jako sociokulturního 

konstruktu v kontextu jednotlivých kultur. Cílem práce je popsat a vysvětlit vybrané 

aspekty sociokulturní determinace tohoto fyziologicky neutrálního děje. Příčiny a 

vysvětlení variability přístupů k menstruaci hledá autorka práce v náboţenství, lidské 

sexualitě, rituálech, symbolice a v neposlední řadě i politice a reklamě. Komplexně 

pojaté zpracování diplomové práce vychází jednak z analýzy aktuálních 

antropologických studií, další relevantní odborné literatury a poznatků z vlastní 

empirické sondy uskutečněné autorku práce.  
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Abstract: The subject of this thesis is an analysis of menstruation as a socio-cultural 

construct in the context of individual culture. The aim of the thesis is to describe and 

explain some aspects of socio-cultural determination of this physiologically neutral 

phenomenon. Causes and explanations of the variability of approaches to 

menstruation, the author searches in religion, human sexuality, ritual, symbolism and 

also the politics and advertising. Comprehensively conceived diploma thesis is based 

both on an analysis of current anthropological studies, other relevant literature and 

empirical findings from author´s probes the underlying work. 
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ÚVOD 
 

Menstruace – krvácení, které se objevuje u ţen ve fertilním období kaţdý 

měsíc. To, jak je menstruace vnímána a proţívaná ať uţ v rovině individuální 

nebo kolektivní, je výsledkem kaţdé jednotlivé kultury a jejího uspořádání. 

Fenomén menstruace je mocný nástroj, který pomáhal a do dnešních dnů 

pomáhá formovat postavení ţen ve společnosti. V demokratičtějších zemích 

minimálně formuje to, jak ţeny vnímají vlastní menstruaci. Existují pojmy jako 

menstruační politika. Studie zaměřující se na menstruaci se staly nástrojem 

k vysvětlení nevhodnosti přístupu ţen k vyššímu vzdělání, délce pracovních 

hodin a podobně. Tyto opatření zohledňovaly ţeny spíše diskriminujícím 

způsobem. 

 

Krev. Tekutina lidského těla, kterou jsme zvyklí vídat denně ve filmech a 

televizních zprávách. Jsme schopni ošetřit někoho, kdo krvácí, ale jakmile 

přijde téma na menstruační krev, je situace zcela jiná. Vše je maskováno a tato 

krev je pečlivě střeţena. Je to ţenská záleţitost, o které se příliš nahlas nemluví. 

Většina informací předkládaná veřejnosti v souvislosti s menstruací zahrnuje 

vysvětlení její fyziologie a patologie, tedy pouze zdravotní rozměr. „Díky tomu, 

že máš menstruaci, můžeš mít děti“, slyší často dcery od svých matek. 

Menstruace má však svůj přesah a význam, vůči kterému se kaţdá společnost 

určitým způsobem vymezuje. Menstruace jako předmět sociokulturního 

konstruktu zasahuje do dávné historie. V mýtech a příbězích některých kultur se 

zrcadlí od samého vzniku světa. Menstruace je obávaná, je uctívaná, je součástí 

ţivota kaţdé ţeny, společnosti a světa. Je jen na nás, jak zvídavě chceme 

naslouchat a nechat se vést dobrodruţnou cestu zkoumání tohoto fenoménu. 

 

První kapitola je zaměřena na teoretická a metodologická východiska, na 

jejichţ základě vznikla tato diplomová práce. Druhá kapitola je věnovaná 

evolučním změnám v menstruačním cyklu a fyziologii menstruace. Jako součást 

menstruace je zmíněno klimakterium a premenstruační syndrom, nejsou zde 

opomenuty ani psychické projevy těchto stavů. Třetí kapitola nahlíţí na 
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menstruaci jako na tabu a snaţí se odhalit variabilitu a příčinu těchto tabu 

v různých společnostech. Tato kapitola vychází i z různých náboţenských pojetí, 

neboť jako taková určují kulturu a smýšlení lidí. Větší pozornost je věnována 

ţidovsko-křesťanské tradici, která je určující pro nás a naši kulturu. Čtvrtá 

kapitola sleduje menstruaci jako regulativ pro sexuální chování ţen a muţů. Na 

základě četných studií vysvětluje, jak například ovulační cyklus mění sexuální 

preference u ţen a jakým způsobem ovlivňuje jejich chování. Pátá kapitola nás 

zavede na půdu rituálů a vysvětlí jejich spojitost s menstruací. Doba příchodu 

první menstruace je totiţ pro mnoho kultur symbolem fyzické dospělosti 

doprovázené rituály, které symbolicky dokreslují přechod z jedné etapy ţivota do 

druhé. Poslední šestá kapitola teoretické části odkazuje na menstruaci jako na 

fyziologickou funkci, se kterou se dá manipulovat a udělat z ní dobře prodejný 

artikl. Tato část práce je zaměřená na reklamu a menstruační politiku. Moţná 

překvapivé spojení menstruace a politiky naznačuje souvislosti, které nemusí být 

na první pohled zřejmé, ale rozhodně stojí za zváţení. 

 

Teoretická část orientačního šetření má za cíl ozřejmit teoretické poznatky 

v praxi. Jak si stojí naše kultura na půdě menstruačních tabu? Je pro ţeny a muţe 

přípustné mít v době menstruace pohlavní styk? Je v České republice běţná 

oslava první menstruace? Stydí se ţeny za to, ţe menstruují? Na tyto a další 

otázky se snaţí odpovědět přiloţený dotazník, který byl vyhotoven ve dvou 

podobách, jedné pro ţeny a druhé pro muţe. Dotazník mapuje oblast teoretických 

znalostí, postoje a proţívání ţen a zprostředkovaně i muţů.  

 

Cílem diplomové práce je vytvořit komplexní obraz tohoto fenoménu pomocí 

analýzy sociokulturních determinant. Jako hlavní části této mozaiky vnímám 

v náboţenství, rituálu, lidské sexualitě, reklamě, politice a vyhodnocení 

empirické sondy. 
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1 METODOLOGICKÁ A TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

1.1 Metodologická východiska diplomové práce 

 

Diplomová práce je rešerší odborných českých i cizojazyčných textů. Cílem 

metodologie je uchopit problematiku komplexně a vytvořit celistvý obraz 

fenoménu menstruace. Práce poukazuje na fyziologický děj, kterému je v rámci 

jednotlivých kultur přiřazován rozmanitý význam, a analytickým přístupem se 

snaţí poukázat na souvislosti a příčiny rozdílů v jeho vnímání. Svým způsobem 

se jedná o komparativní studii fenoménu menstruace v určitých kulturách, 

přestoţe není primárně zaměřená na komparaci dvou nebo více kultur. Cílem je 

poukázat na variabilitu dané problematiky. 

Téma menstruace je zde nahlíţeno ze tří rovin. První rovina pojímá 

menstruaci jako u všech ţen identický fyziologický proces. I kdyţ je věk 

menarche, klimakteria je rasově a geograficky podmíněn, v této práci není 

výrazněji odlišen. Druhá rovina je specifický způsob vnímání fenoménu 

menstruace v dané kultuře. Tedy „kulturní tělo“ kaţdé společnosti. Třetí rovina 

je osobní a vychází z dotazníkového šetření. Snaţí se především pojmenovat, 

jaký vztah k menstruaci mají ţeny a muţi v České republice. Praktická část si 

klade za cíl ozřejmit pět předem stanovených hypotéz. Konkrétně se jedná o 

předpoklad, ţe základní znalosti ohledně fyziologie menstruace jsou na velmi 

dobré úrovni. Dále pak předpokládám, ţe sex v době menstruace je pro většinu 

lidí nepřípustný. Ohledně sdílení příchodu první menstruace jsem stanovila 

hypotézu, ţe dívky se s příchodem menstruace svěřují rodinným příslušníkům. 

Poslední hypotézu, kterou chci svou prací ověřit, je předpoklad, ţe rituály nebo 

oslavy spojené s první menstruací nejsou v České republice v současnosti 

udržovány. 
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1.2 Teoretická východiska diplomové práce 

 

Pro pochopení souvislostí a teoretických východisek povaţuji za důleţité a 

zmínit některé autory, na které v práci odkazuji. V úvodu této podkapitoly bych 

chtěla předznamenat, ţe přestoţe můţe tato práce působit jako feministicky 

zaměřená, není to jejím záměrem. Pouze poukazuje na skutečnosti menstruace 

jako tabu. V mnohých kulturách je menstruace nástrojem k ovládání ţen a 

ovlivňování jejich vlastního vnímání této fyziologické funkce. Spíše neţ o 

propagování myšlenky feminismu a genderové problematiky se snaţí upozornit 

na rozmanité souvislosti a projevy přístupu k menstruaci v daných 

společnostech. Ano, tento přístup se nabízí, protoţe jsou to ţeny, které 

menstruují a jsou to muţi, kteří mají v mnohých společenských uspořádáních 

větší moc a pravomoci, byť se tak na první pohled nejeví. Genderová 

problematika ale není předmětem mé práce. Jelikoţ jsem ve své práci čerpala 

především z etnografických a antropologických studií a publikací, povaţuji za 

důleţité vymezit teoretická východiska diplomové práce i v jejich kontextu. 

Zpracování diplomové práce se nejvíce shoduje se sociokulturní antropologií a 

symbolickou antropologií. V rámci symbolické antropologie R. Lavenda a 

E. Schultz definují kulturu jako „systém symbolů a významů vytvořený a užívaný 

lidmi k řízení, organizování a udržování soudržnosti jejich životů“ (cit. dle 

SOUKUPA, 2009, s. 19). Toto pojetí je v protikladu k etnocentrismu, tedy 

posuzování jiných kultur na základě našeho hodnotového ţebříčku. V popisu 

průběhu rituálů v jednotlivých kulturách pouţívám příklady J. G. Frazera. Je 

nezbytné poznamenat, ţe tento skotský antropolog, který ţil v letech 1856-1941, 

byl evolucionista stejně tak jako v práci citovaný E. B. Tylor. J. Kandert v úvodu 

k českému vydání Zlaté ratolesti J. G. Frazera uvádí, ţe myšlenka evoluce je 

částečně převzatá z německé klasické filosofie 18. století a je ovlivněná vývojem 

věd zaloţených na historii a vývoji, jako je geologie, přírodověda, archeologie, 

srovnávací filologie a jiné. S rostoucím počtem znalostí ohledně cizích kultur 

byly tyto kultury nahlíţeny jako nesrozumitelné, ale svéprávné. Původní 

obyvatelstvo bylo často nahlíţeno ambivalentně jako něco ušlechtilého a zároveň 

něco špinavého. J. G. Frazer přes jeho velmi rozsáhlé dílo se se svým 

„divochem“ nikdy osobně nesetkal a ani po tom netouţil. Cílem evolucionistů 
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bylo shromaţďovat informace o jednotlivých kulturách a uspořádat je do dílčích 

systémů (KANDERT, 1994). Jistý pohled z vrchu nelze v dílech těchto autorů 

přehlédnout. Pro ilustraci příkladu variability kulturních odlišností se mi přesto 

jevily jako vhodné. 

Dále bych chtěla zmínit autorku, která mě v tvorbě práce hodně ovlivnila. 

J. Grahn je sociální teoretička a současná americká básnířka. Přestoţe je ve své 

tvorbě feministicky orientovaná, nejedná se v jejím případě o nahodilé 

myšlenky, které jsou zastřené pouze touto ideologií. Stejně tak jako jiní autoři, ze 

kterých ve své práci čerpám, odkazuje na etnografické a antropologické studie. 

Ve svém díle Blood, bread and roses citlivě spojuje faktické informace 

s kreativním vhledem umělkyně. Hraje si se slovy, hledá smysl, nové způsoby 

uvaţování a hlubší souvislosti. Svým uvaţováním představuje myšlenky a 

poznatky, které jsem u ostatních autorů nenašla. 
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2 FYZIOLOGIE A EVOLUČNÍ ZMĚNY 

MENSTRUAČNÍHO CYKLU 
 

Fyziologicky probíhající menstruace, lépe řečeno menstruační cyklus, je 

označován jako eumenorea (CRHA, 2008). Jedná se o cyklické změny 

v ţenském organismu, ve kterém dochází k opakované přípravě k fertilizaci a 

otěhotnění (ŢIVNÝ, 2008). V dřívějších dobách procházela ţena za svoje plodné 

období přibliţně 160 menstruačními cykly. Důvodem byla častá těhotenství a 

dlouhodobá laktace. V současné době prodělá průměrná ţena v západním světě 

za své fertilní období aţ 450 cyklů (RATISLAVOVÁ, 2008). Z. Pastor (2007) 

uvádí, ţe ţeny, které prodělávaly v dřívějších dobách častá těhotenství a 

dlouhodobé laktace, coţ mělo za následek fyziologickou amenoreu 

(nepřítomnost menstruačního krvácení), byly více chráněné před chorobami 

vaječníků a prsu. Větší riziko hrozilo naopak těmto ţenám při porodu.  

Délka menstruačního cyklu (tzn. doba od počátku prvního dne krvácení 

k prvnímu dni následující menstruace) je nejčastěji 28 dní. Délka cyklu není u 

všech ţen stejná a je značně variabilní. Fyziologické rozmezí se pohybuje od 24 

do 36 dní (ŢIVNÝ, 2008). I. Crha (2008) uvádí jako fyziologické rozmezí 

menstruačních cyklů 28± 3 dny s odvoláním na jiné autory, kteří uvádějí i údaj 

28 ± 5 dní. Délka krvácení je 3-5 dní a krevní ztráta se pohybuje od 35 do 80 ml 

krve.  Ztráta krve by neměla přesáhnout 1 mililitr na 1 kilogram váhy ţeny. 

Délka menstruačního cyklu se nápadně podobá délce lunárního cyklu (29,5 dne). 

Menstruace proto bývá s lunárním cyklem spojována. Ch. Northrupová (2004) 

odkazuje na studie, které dokazují, ţe přes odtrţení moderního stylu ţivota od 

přírodních rytmů většina ţen ovuluje při úplňku, naopak při novu se počet 

ovulujících ţen sniţuje a ony začínají menstruovat. 

První menstruace (tzv. menarche) se objevuje v tradičních společnostech 

okolo 14. roku, v moderních společnostech nastává tato doba o jeden aţ dva roky 

dříve (THORNHILL a GANGESTAD 2008, s. 123). S. Moalem (2010) 

poukazuje na to, ţe za posledních 150 let se věk dívek při první menstruaci sníţil 

z původních 17 na 12 let. Teorie vysvětlující tento jev jsou různé. B. Ellis 
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poukazuje na větší mnoţství stresu, kterému jsou lidé obecně vystaveni (cit. dle 

MOALEMA, 2010, s. 16). Podle R. Matchocka a E. Susmana spouští menstruaci 

nepřítomnost otce a přítomnost většího počtu nepříbuzných muţů (cit. dle  

MOALEMA, 2010, s. 16-17). J. Lee aj. vysvětlují dřívější nástup menstruace 

obezitou dívek, lépe řečeno nacházejí korelaci mezi mnoţstvím uloţeného tuku a 

časnějším nástupem menstruace (cit. dle  MOALEMA, 2010, s. 17). 

P. Gluckman a M. Hanson hovoří o nesouladu mezi fyzickou a emocionální 

vyspělostí. „…dlouhé období nesouladu mezi tělem a emocemi je pro mladé lidi 

matoucí“ (cit. dle MOALEMA, 2010, s.18). Menarche byla spojována 

s počátkem plodnosti. Není tomu tak zcela. K. Zhang uvádí, ţe cykly první 

menstruace a několika následujících, v literatuře se uvádí rok či dva, jsou 

anovulační, čímţ ţena nemůţe otěhotnět (cit. dle MOALEMA, 2010, s. 16). 

V rámci fertilního období ţeny se anovulační cykly vyskytují normálně, aniţ by 

došlo ke změně délky cyklu nebo síly menstruačního krvácení. Menstruační 

cykly, ve kterých nedochází k ovulaci, tvoří polovinu všech cyklů ţeny (BAKER 

a BELLIS, 1995, s. 68).  

2.1 Klimakterium 
 

Klimakterium (tzv. menopauza) je období v ţivotě ţeny, kdy přechází 

z fertilního období do období, kdy jiţ není schopná otěhotnět. Menopauza je 

zástava pravidelného menstruačního cyklu okolo 50. roku ţivota ţeny 

(ČIHÁK, 2002, s. 352). T. Rešlová uvádí jako průměrný věk přechodu u ţeny 

51  let. Věk ţeny v období menopauzy je podmíněn dědičností, ţivotním stylem 

a návyky (REŠLOVÁ, 2008). K. Ratislavová dodává, ţe počátek menopauzy je 

determinován i interkulturními rozdíly. Indky a černošky se například setkávají 

s menopauzou jiţ okolo 35. - 40. roku ţivota (RATISLAVOVÁ, 2008).  

S vyhasnutím tvorby ovariálních hormonů dochází k psychickým, fyzickým a 

somatickým změnám. Podle klasifikace WHO (World Health Organization - 

pozn autorky) je menopauza rozdělena do následujících skupin:  
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- přirozená menopauza - lze určit retrospektivně po vynechání menstruace 

trvající déle jak 12 měsíců při současném vyloučení fyziologických a 

patologických příčin, 

- předčasná menopauza - věk okolo čtyřiceti let ţeny, příčinou jsou většinou 

autoimunitní onemocnění, genetické vlivy a odchylky v chromosomu X, 

- premenopauza - označení pro celé fertilní období,  

- perimenopauza - období těsně před menopauzou (kdy jsou zjevné 

endokrinologické a další známky blíţící se menopauzy) a rok po menopauze, 

- postmenopauza -  období od poslední menstruace, 

- klimakterium - přechod od reprodukčního do postreprodukčního období                                

(cit. dle REŠLOVÉ, 2008, s. 269). 

2.1.1 Fyziologické projevy menopauzy  

 

S pokročilejším věkem ţeny, zhruba kolem 36. roku ţivota, dochází ke 

zkrácení folikulární fáze o dva aţ tři dny (je urychlená fáze výběru dominantního 

folikulu), dále dochází ke sníţení fertility a zvýšenému riziku potratů. Přechod 

k menopauze se vyznačuje anovulačními cykly a poruchou menstruačního cyklu. 

Dále dochází ke změně frekvence, intenzity a délky krvácení. V období 

postmenopauzy dochází k definitivnímu ukončení vývoje folikulů s následným 

poklesem hladiny estrogenů a amenorei.  

Nedostatek estrogenů se odráţí na orgánových systémech a cílových tkáních. 

Mezi tyto projevy, kdy jde někdy o přímý důsledek deficitu hormonu a jindy o 

kombinaci stárnutí organismu, patří vazomotorické potíţe, poruchy spánku a 

psychické změny. Vazomotorické potíţe, pro které jsou typické návaly horka, 

postihují aţ 80 % ţen v perimenopauze. Rizikovými faktory jsou například nízký 

socioekonomický stav, nikotinismus, nízká tělesná hmotnost, předčasná 

menopauza atd. Spouštěčem návalů můţe být vyšší okolní teplota, stres, alkohol 

nebo káva. Mohou být doprovázeny pocity úzkosti, závratí, slabostí, 

podráţděností a palpitací. Pozdními projevy menopauzy jsou koţní změny, 
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urogenitální atrofie, osteoporóza, změny v sexualitě, centrálním nervovém 

systému a zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění (REŠLOVÁ, 2008). 

2.1.2 Psychické projevy menopauzy 

 

Výskyt psychických změn, jako je depresivní ladění, podráţdění, poruchy 

paměti a soustředění, nebyl jednoznačně spojen s deficitem estrogenů. Je 

pravděpodobně ovlivněn i socioekonomickým statusem a ţivotními návyky ţeny 

(REŠLOVÁ, 2008). Psychická zátěţ spojená s menopauzou je individuální. 

U ţen s dospělými dětmi, které jsou jiţ samostatné a často se stěhují z domu, se 

objevuje syndrom prázdného hnízda. Ten bývá spojen s pocitem opuštěnosti, 

vlastní bezvýznamnosti a nepotřebnosti. Důleţitou roli hraje i spokojenost 

v manţelství. J. Poněšický (2002) uvádí, ţe v partnerství s bohatým sexuálním 

ţivotem nedochází skoro k ţádným klimakterickým potíţím. S. Mohalp uvádí 

vliv sociokulturního vlivu na akceptaci klimakteria. V transkulturálních studiích 

bylo dokázáno, ţe klimakterický syndrom (tedy vystupňování fyzických a 

psychických příznaků) se nevyskytuje ve společnostech, kde je ţenám připisován 

vysoký společenský status (cit. dle RATISLAVOVÉ, 2008). 

2.2 Cyklické změny v rámci menstruačního cyklu 

 

Změny způsobené ve fertilním období v těle ţeny mají cyklický charakter. Na 

těchto cyklických změnách se podílejí především hormony. Konkrétně se jedná o 

souhru tří synchronně souvisejících cyklů. Jedná se o cyklus hypotalamický, 

ovariální a děloţní neboli menstruační (MAREŠOVÁ, 2003).  

2.2.1 Hypotalamus a adenohypofýzy 

 

Hypotalamus je důleţitý především produkcí gonadoliberinu (GnRH). Tento 

peptid následně ovlivňuje sekreci dvou gonadotropních hormonů - 

folikulostimulačního hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH).  
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Adenohypofýza je přední lalok hypofýzy, který produkuje kromě dalších 

hormonů FSH, LH a prolaktin (více o hormonálním řízení menstruačního cyklu 

v kapitole 2.3.1). 

2.2.2 Ovariální cyklus 

 

Ovariální cyklus způsobuje růst a dozrávání oocytů - ţenských pohlavních 

buněk. V porovnání s muţi, u kterých se začínají jejich pohlavní buňky 

(spermie) tvořit aţ v období puberty, se naopak ţenské pohlavní buňky vytvářejí 

jiţ v rámci prenatálního vývoje. Největší počet folikulů je u plodu ţenského 

pohlaví v období mezi 5. - 6. měsícem prenatálního vývoje. S postupujícím 

trváním těhotenství je počet folikulů plodu redukován z původních sedmi 

milionů na jeden aţ dva miliony při narození. V době, kdy dívka dostává první 

menstruaci (tzv. menarche), je počet folikulů redukován na pět set tisíc (ŢIVNÝ, 

2008). 

V první fázi ovariálního cyklu dochází vlivem FSH k růstu primárního 

folikulu. Na folikuly začíná působit také LH, bez kterého by k dozrání folikulu 

vůbec nemohlo dojít (MAREŠOVÁ, 2003). V rámci kaţdého cyklu dochází 

k dozrávání více folikulů. Kolem 6. dne cyklu se jeden z nich začne zvětšovat 

rychleji a stává se z něj dominantní folikul, tzv. Graafův folikul (ŢIVNÝ, 2008). 

Způsob výběru jednoho ze šesti aţ dvanácti zvětšujících se folikulů není jasný 

(MAREŠOVÁ, 2003). 

První fáze ovariálního cyklu se označuje jako folikulární. Rozmezí této fáze je 

mezi 12. a 14. dnem od prvního dne poslední menstruace. Druhá fáze (tzv. 

ovulační), nastává kolem 14. dne (v závislosti na délce cyklu kaţdé ţeny, pozn. 

autorky). V této fázi má Graafův folikul 1 - 1,5 cm a dochází k jeho prasknutí. 

Zralý oocyt je vyplaven do dutiny břišní, odkud je fimbriemi vejcovodu nasán do 

jeho ústí (ČIHÁK, 2002). Počet hodin, kdy zralé vajíčko opustí vaječník a je 

schopno oplození, se různí. Většinou se jedná o 24 hodin, ale maximum je 72 

hodin. K prvnímu údaji musíme přičíst ţivotnost spermií, uvádí se 48 hodin. 

Maximální doba moţnosti oplození je 120 hodin v rámci měsíčního cyklu 

(DOSTÁLOVÁ, 2010).  
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Ovulace můţe být spojená s bolestí (většinou jednostranná podle toho, 

v jakém vaječníku dozrávala vajíčka) nebo s malým vyplavením malého 

mnoţství krve. Pokud nedojde k oplození vajíčka z prasklého folikulu, vzniká 

ţluté tělísko (corpus luteum), které produkuje progesteron. Pokud ţena v době 

ovulace neotěhotní, ţluté tělísko se přeměňuje na corpus luteum menstruationis a 

postupně zaniká. V případě, ţe ţena otěhotní, se ţluté tělísko přemění na corpus 

luteum graviditatis a zůstává endokrinně aktivní aţ do 4. měsíce těhotenství, kdy 

jeho funkci přebírá placenta. K úplné involuci corpus luteum graviditatis dochází 

aţ po porodu (ČIHÁK, 2002). 

2.2.3 Menstruační (děložní) cyklus 

 

Menstruační cyklus jsou cyklické změny endometria, které připravují sliznici 

dělohy na případné zahnízdění oplodněného vajíčka. Endometrium má dvě 

vrstvy. Zona basalis je hluboká vrstva nasedající na myometrium, obsahuje báze 

děloţních ţlázek. Tato vrstva endometria nepodléhá cyklickým změnám. Oproti 

tomu zona functionalis  mění v rámci cyklu vzhled a funkci. Nedojde – li 

k uhnízdění oplodněného vajíčka, tato vrstva odchází s menstruačním krvácením 

(ČIHÁK, 2002). 

Fáze menstruačního cyklu jsou menstruační (deskvamační), proliferační 

(folikulární), sekreční (luteální) a ischemická (premenstruační). L. Borovanský 

aj. (1976) uvádí fázi menstruační jako čtvrtou v pořadí a menstruační cyklus pro 

něj začíná fází proliferační. V rámci menstruační fáze, která probíhá 1. - 4. den 

cyklu, dochází k odloučení sliznice zony functionalis. Fáze proliferační probíhá 

zhruba od 5. do 14. dne cyklu a dochází k regeneraci zony basalis a ke 

zvětšování slizničního vaziva a děloţních ţlázek. Sekreční fáze cyklu trvá 15 aţ 

28 dní a je řízena hormonem ţlutého tělíska. Dochází ke zvyšování endometria a 

ţlázky se plní hlenem, jehoţ součástí je glykogen. Pars functionalis se rozděluje 

do pars compacta a pars spongiosa. V této fázi je sliznice připravena na přijetí 

oplozeného vajíčka. Pokud k oplození nedošlo, je tato fáze přípravou pro 

menstruace. Fáze ischemická se objevuje kolem 28. dne. Sliznice je prostoupena 

leukocyty a lymfocyty a dochází  ke kontrakci děloţních ţláz. V důsledku 
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kontrakce je sliznice nedokrvená (ischemická) a začne nekrotizovat. V momentě, 

kdy povolí kontrakce ţlázek, dochází k překrvení poškozených ţlázek a stěny 

arteriol praskají. V zóně functionalis dochází k autolytickým změnám a je 

odplavována s menstruační krví (ČIHÁK, 2002).  

Myometriální cyklus jsou cyklické změny způsobené na svalovině dělohy. 

Výskyt spontánních kontrakcí se vyskytuje ve folikulární fázi cyklu. Motilita 

stoupá s proliferační fází a maximum dosahuje při ovulaci. Během samotné 

menstruace se stahy dělohy podílejí na odlučování a vypuzování nekrotické 

sliznice a dále pak na zástavě krvácení. Napětí (tonus) děloţní svaloviny je 

zvýšený v 1. fázi cyklu a naopak sníţený ve 2. fázi cyklu. 

Cervikální cyklus je další součástí menstruačního cyklu. Změny, které 

probíhají na sliznici cervixu, nevedou k odlučování sliznice, ale způsobují změny 

především v cervikálním hlenu a umoţňují tak koncepci. Mnoţství cervikálního 

hlenu je největší v době ovulace, ale zároveň má nejniţší viskozitu. Typická je i 

zvýšená taţnost hlenu z původních 1-2 cm na 10-15 cm (ŢIVNÝ, 2008). 

Charakter hlenu můţe být také diagnostickým vodítkem v rámci ovulačních 

testů, stává se řidším a po rozetření a zaschnutí na sklíčku vypadá jako palmová 

větev, tzv. arborizační efekt. Tyto změny jsou způsobené estrogeny 

(DOSTÁLOVÁ, 2006). Výše popsané změny mají především usnadnit průnik 

spermií do dělohy a ulehčit tak koncepci.  

Vaginální cyklus rovněţ navazuje na cyklické změny v těle ţeny v rámci 

menstruačního cyklu a ovlivňuje především horní třetinu pochvy. Ta mění svou 

výšku a hustotu v návaznosti na ovariální cyklus. Největšího nárůstu sliznice 

dosahuje těsně před ovulací (ŢIVNÝ, 2008). 

2.2.4 Vztah mezi menstruačním a ovulačním cyklem 

 

Změny, ke kterým dochází v rámci ovariálního a menstruačního cyklu, na 

sebe navazují a ovlivňují se řadou zpětných vazeb. Hormonální regulace se týká 

hypotalamu a adenohypofýzy. Tyto změny ovlivňují liberiny (RF releasing 

factor) a statiny (IF inhibin factor). Ty jsou krví transportovány do 
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adenohypofýzy a ovlivňují produkci FSH a LH. Tyto hormony řídí změny na 

ovariu. 

Pod vlivem FSH dozrávají folikuly, aţ nakonec vznikne jeden dominantní, 

který se změní na tzv. Graafův folikul. Ve folikulech jsou dále produkovány 

estrogeny, které mají za následek růst endometria v proliferační fázi 

menstruačního cyklu. Po ovulaci se zvyšuje hladina LH, dochází ke vzniku 

ţlutého tělíska, zpětnovazebně dochází k produkci liberinů. Ţluté tělísko vzniklé 

po ovulaci produkuje estrogeny a progesteron, jejich vlivem dochází k přechodu 

endometria z proliferační na sekreční fázi. Pozitivní zpětnou vazbou je 

podporována tvorba LH a FSH. Maximum hladiny těchto hormonů je 24 hod. 

před menstruací. Progesteron působí negativní zpětnou vazbou na sníţení další 

produkce FSH a LH. 

Pokud ţena v době ovulace neotěhotní, corpus luteum menstruationis ke konci 

sekreční fáze sníţí produkci progesteronu. V ischemické fázi převaţuje hladina 

estrogenů nad hladinou progesteronu, čímţ způsobí kontrakci cév. Následkem této 

kontrakce vzniká ischémie (více viz děloţní cyklus). Pokud dojde k oplození, ţluté 

tělísko se pod vlivem hCG (human chorionic gonadotrophin) mění na corpus 

luteum graviditatis a produkuje progesteron. Tento hormon způsobí změnu 

endometria na tzv. deciduu - těhotensky změněnou sliznici (MALÍNSKÝ a 

LICHNOVSKÝ, 2006). 

2.3 Hormonální regulace cyklu 

2.3.1 Regulace ovariální činnost  

 

Hypotalamus je důleţitý především produkcí gonadoliberinu (GnRH). Tento 

peptid ovlivňuje sekreci folikulostimulačního hormonu (FSH) a luteinizačního 

hormonu (LH). Sekrece gonadoliberinu probíhá v pulzech jednou za jednu aţ tři 

hodiny, je regulována pozitivní nebo negativní zpětnou vazbou a dále pak 

inhibičními mediátory, které ovlivňují jeho uvolňování (MAREŠOVÁ, 2003). Na 

základě pulzního výdeje GnRH je následně i sekrece LH a FSH pulzního 

charakteru. Sekrece GnRH je konstantní ve folikulární fázi cyklu aţ dvě hodiny, v 

luteální fázi se prodluţuje frekvence na 4 - 8 hodin (ŢIVNÝ, 2008).  
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Adenohypofýza produkuje FSH, LH a prolaktin. Tyto hormony jsou následně 

vyplavovány do krve. LH je do krve uvolňován tonickým typem sekrece oproti 

FSH, který je uvolňován periodicky. LH a FSH jsou ovlivňovány pozitivní 

zpětnou vazbou.  

2.3.2 Hormonální regulace menstruačního cyklu 

 

K regulaci cyklu dochází na základě zpětnovazebných mechanismů. Jak uţ 

bylo řečeno, zpětné vazby mohou být negativní nebo pozitivní. Pozitivní zpětná 

vazba způsobuje, ţe čím více dochází k sekreci jednoho hormonu, tím více spouští 

sekreci hormonu, který na ni reaguje. Negativní zpětná vazba má opačný 

mechanismus. Zpětná vazba je mezi ovariem a hypotalamem. Negativní zpětná 

vazba probíhá mezi estrogeny a tonickou sekrecí LH. Dále pak pozitivní zpětná 

vazba mezi estrogeny a cyklickou sekrecí LH. Sekrece FSH je ovlivňována 

inhibinem, který je produkován v ovariu a působí na hypofýzu. Výdej a sekrece 

gonadoliberinu GnRH reguluje svůj výdej sám (ŢIVNÝ, 2008). 

2.3.3 Jiné regulace cyklu 

 

Kromě fyziologických cyklických změn v těle ţeny můţe být ovulace 

korigována i podvědomým načasováním ovulace. Ţenský organismus můţe 

ovulaci urychlit či přerušit, tím vznikne anovulační cyklus, a tak se ţena můţe 

vyhnout otěhotnění nebo naopak cyklus oddálí, aby se zvýšila pravděpodobnost 

koncepce s vhodným partnerem (BAKER a BELLIS, 1995, s. 73). R. Clark a 

C.Zarow uvádějí, ţe ovulace můţe být vyprovokovaná i pohlavním stykem. Na 

základě tohoto faktu je zde větší pravděpodobnost otěhotnění při znásilnění (cit. 

dle BAKERA a BELLISE, 1995, s. 37). Ţena dále můţe reagovat na vnější 

prostředí, jako jsou klimatické podmínky. L. Borovanský (1976) uvádí, ţe 

menstruace ţen v arktických oblastech je omezena jen na letní měsíce.  
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2.4  PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)  

 

Premenstruační syndrom je definován jako „…pravidelná přítomnost 

somatických a psychiatrických potíží, jiným onemocněním nevysvětlitelných, 

výhradně v luteální fázi menstruačního cyklu“ (LÍBALOVÁ, 2008 s. 293). Jedná 

se o psychické a fyzické změny, které mohou mít pro ţenu negativní sociální 

dopad. Pro správnou diagnostiku se příznaky musí vyskytovat ve dvou, nejlépe 

však ve třech po sobě jdoucích cyklech a nesmí být jiţ dřívější vystupňovanou 

komplikací, např. migrénou (LÍBALOVÁ, 2008). Příznaky jsou velmi rozdílné: od 

úzkosti, deprese, poruchy koncentrace přes bolest kloubů, svalů, hlavy a prsů; 

nespavost nebo naopak zvýšená spavost, únava, nechutenství, závratě, váhový 

přírůstek, plynatost, zhoršení akné, otoky, sníţení výkonnosti a sociální izolace 

(RATISLAVOVÁ, 2008). 

Etiologie těchto poruch není jasná a k jejich léčbě se přistupuje 

nefarmakologicky. Mezi doporučenými přístupy jsou psychoterapie, úprava 

jídelníčku, především sníţení konzumace kávy, alkoholu a kouření a dále pak 

změna ţivotního stylu ve smyslu více odpočinku a tělesného pohybu 

(RATISLAVOVÁ, 2008; CRHA, 2008). V literatuře se můţeme setkat s 

termínem „premenstruační dystrofická porucha“, která je v některých zdrojích 

uváděná jako jedna z forem premenstruačního syndromu. Mnozí autoři nevidí 

proto důvod ji nějak speciálně vyčleňovat. Přikláním se k tomuto názoru, a proto 

se touto poruchou nebudu ve své práci více zabývat. 
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3 MENSTRUACE JAKO TABU 
 

F. Steiner se zabýval samotným slovem tabu. Toto slovo je převzaté 

z Polynésie, ta znamená označit a pu je příslovcem, které vyjadřuje intenzitu. Tabu 

(tapu) překládá jako „úplné a dokonalé označení“ (volně přeloženo autorkou 

práce). Takto uchopený význam slova v sobě nenese jednostranně negativní nebo 

pozitivní konotaci. F. Steiner v r.1956 dále poukazuje na to, ţe to „posvátné“ a 

„zakázané“ je významově v mnoha polynéských jazycích neoddělitelné. Přesto je 

tato konotace slova tabu, autory zabývajícími se menstruačním tabu, brána málo 

na vědomí (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 8). J. Grahn 

(1993) uvádí, ţe slovo tapua  znamená posvátné a menstruaci zároveň. . 

To, co je pro tabu společné, J. Frazer spatřuje v tom, ţe lidé, na které se 

vztahuje, jsou stejně tak nebezpeční, jako se v nebezpečí sami nacházejí. Smyslem 

tabu je oddělit tyto lidi od ostatního světa, aby je nebezpečí nedostihlo. Tabu 

působí jako „…elektrické izolátory chránící duchovní sílu, jíž jsou tito lidé nabiti 

před zlem, které by kontaktem s okolím světa utrpěli nebo způsobili“ 

(FRAZER,1994, s. 201). 

3.1 Menstruační tabu jako útlak ţen ve společnosti 

 

Th. Buckley a A. Gottlieb (1988) uvádí, ţe neexistuje nic jako menstruační 

tabu. Tendence vnímat a nahlíţet zvyky a pravidla spojená s menstruací pouze 

jako útlak ţen je zjednodušováním celé problematiky a je jen částečně pravdivé. 

Tato tvrzení se stávají i součástí společenského podvědomí bez bliţšího zkoumání 

a mohou tak napomáhat feministicky smýšlejícím lidem. Jak bylo zmíněno výše, 

jedna z nejrozšířenějších interpretací týkající se menstruačního tabu, je spojená 

s útlakem ţen ve společnosti jako takové. Izolace menstruující ţeny, ke které 

v mnoha kulturách dochází, je nejčastěji spojována s jejím niţším společenským 

statusem. Jen zřídka je na tyto „omezující“ pravidla nahlíţeno tak, ţe mohou být 

ve prospěch menstruujících ţen samotných. F. W. Young uvádí, ţe menstruační 

tabu u domorodých ţen ve středním věku můţe fungovat jako mechanismus 

sníţení statusu ţen. Na základě toho předpokládá moţnou spojitost mezi 
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menstruačním tabu a omezení společenského postavení ţen (cit. dle 

BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 9). Naopak E. Davis předpokládá, ţe 

vzhledem k tomu, ţe prvním společenským uspořádáním byl matriarchát, jsou 

menstruační tabu pozůstatkem právě z této doby a měly za úkol zajistit ţenám 

respekt a strach ze strany muţů (cit. dle DELANEYOVÉ et al., 1976, s. 6). Jako 

další vysvětlení vzniku menstruačních tabu předkládá B. Bettelheim domněnku, ţe 

schopnost porodit dítě a menstruace byly předmětem závisti, a proto bylo 

vytvořeno tabu týkající se menstruace jako pokus o vyrovnání pohlavních rozdílů 

(cit. dle DELANEYOVÉ et al., 1976, s. 6). 

Při posuzování menstruačních tabu je důleţité rozlišovat mezi těmi, které 

omezují chování a způsoby menstruujících ţen a těmi, které omezují chování 

ostatních vůči menstruujícím ţenám. Abychom se vyhnuli generalizaci, musíme 

„hrozby“ spojené s tabu posuzovat v rámci kulturního kontextu. Th. Buckley a 

A.Gottlieb (1988) povaţují za důleţité zváţit, zda porušení tabu povede k újmě 

ostatních nebo samotné menstruující ţeny. 

D. Winslow uvádí příklad ze Srí Lanky, na kterém demonstruje, jak je důleţité 

posuzovat význam tabu v rámci jednotlivých subkultur. V případě, ţe je toto 

opomenuto, dochází ke generalizaci a stírání rozličností jednotlivých kultur. 

Analýzou menarche a menstruačních rituálů v rámci různých skupin na Srí Lance 

dochází k závěru, ţe přestoţe rituály katolíků a buddhistů jsou velmi podobné, 

mají odlišná východiska. Zatímco buddhisté vnímají menstruující ţeny jako 

ohroţení vesmírné čistoty (org. cosmic purity) a popřípadě celé společnosti, 

katolíci vnímají naopak tyto ţeny jako ohroţené společností a vesmírem (org. 

cosmos). Z takového nazírání pak vychází různý společenský status a postavení 

ţen (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 10).  

Jako příklad stírání rozdílů uvádí Th. Buckley a A. Gottlieb (1988) klasifikaci 

W. Stephense z r. 1961. Ten rozdělil menstruační tabu do pěti kategorií: ty, které 

jsou proti menstruační krvi jako samo o sobě nebezpečné; ty, které vyţadují izolaci 

menstruujících ţen; ty, které zakazují sex v době menstruace; ty, které zakazují 

ţenám vařit, zvláště pro jejich manţely a obecná kategorie ostatních tabu. Tímto 

rozdělením můţeme vysuzovat na relativní přítomnost nebo absenci 

menstruačních tabu a je základem pro testování hypotéz. W. Stephens v r. 1962 
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přichází s hypotézou, ţe menstruační tabu nejsou nijak výrazná ve společnostech, 

kde jsou ţeny ekonomicky aktivní. Tuto hypotézu se mu nedaří potvrdit a nenalézá 

ţádnou korelaci mezi výskytem menstruačních tabu a ekonomickým přínosem ţen 

ve společnosti (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 11). Vyvrácení 

této hypotézy můţe vycházet z ne příliš šťastné volby kategorií tabu, které sice 

mohou slouţit jako interkulturní srovnání, ale zároveň vyzdvihují menstruační 

tabu ve smyslu útlaku ţen (BUCKLEY a GOTTLIEB, 1988). 

Jeden z ukazatelů, který je vnímán jako znak niţšího postavení ţen ve 

společnosti, je izolace menstruujících ţen ve speciálních chatrčích. Náhled na tyto 

tradice je potřeba podrobit kritickému zkoumání. Není jejich hodnocení jen 

výsledkem vnímání „zlého“ z pohledu misionářů více neţ samotná zkušenost ţen? 

O těchto způsobech není mnoho známo. A. Crawley vysvětluje fenomén 

menstruačních chýší a pravidelné izolace jako primitivní víru v „zlý pohled“, 

přirovnává tento způsob k chování pštrosů, kteří schovávají hlavu před agresorem 

do písku. Vidět něco nebezpečného je ve smýšlení primitivních lidí stejné jako být 

viděn (cit. dle DELANEYOVÉ et al., 1976, s. 6). M. Balzerová a Th. Buckley 

uvádějí, ţe menstruační chýše byly jedny z prvních zvyků, které domorodí lidé po 

příchodu kolonizátorů opustili (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, 

s. 12). S. Prince uvádí paradox saramanských ţen v Surinamu, které udrţují přes 

svou nevoli tradice menstruačních chýší, přestoţe okolní kmeny od těchto zvyků 

upustily (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 12). C. Pattersonová 

shledává, ţe na mogmogském ostrově v Pacifiku si ţeny naopak období separace 

v chýších uţívají, je to období, kdy nemusí pracovat. Většinou tento čas tráví 

bavením se a tkaním. Ipul neboli ţenský domov slouţí zároveň jako komunitní 

centrum (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 12). 

M. Khan, M. Suarez a J. Honingmann uvádějí, ţe mezi Djuky holandské 

Guyany, Warao ve Venezuele a Kasky v západní Kanadě je izolace v době 

menstruace nahlíţena jako výraz sexuální autonomie ţen a příleţitost pro 

nezákonné milostné aféry (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 

13). A. L. Kroeber zkoumal yurokské ţeny v Kalifornii a vnímal izolaci v době 

„menstruace jako symbol spirituálního (duchovního) a ekonomického vzestupu 

(cit. dle BUCKLEYHO, 1982, s.190). Pokud lze izolaci v době menstruace moţno 
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nahlíţet i takto, nemůţeme jednoznačně určit, zda se jedná o zájem muţů o 

potlačení společenského vlivu ţen. E. Martin (1987) naznačuje, ţe zvyky v mnoha 

společnostech mohou mít na svědomí samotné ţeny. S. Barnett uvádí, ţe 

dodrţování těchto zvyků můţe být také dobrovolné, jak je tomu v indiánském 

kmeni Pomo, kde si ţeny mohou vybrat, jestli chtějí pokračovat ve své práci 

v době menstruace nebo nikoliv (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, 

s. 13). 

Zajímavý pohled přináší D. Lawrence (1988), který uvádí rozdílnost 

interpretací dvou tabu, která mohou být vnímána paralelně. Pokud je ţeně 

znemoţněn kontakt s něčím, co souvisí s muţskou doménou, jako je třeba lovecké 

náčiní, je to vnímáno jako uplatňování muţské dominance vyloučením ţen 

z aktivit se společenskou prestiţí. V případě, ţe je muţi znemoţněn kontakt 

s ţenskou doménou, jako je například menstruační krev, je to interpretováno 

v opačném významu  jako výraz ţenské podřadnosti. 

V případě zvaţování smyslu tabu je potřeba k jejich významu přistupovat 

citlivě, rozlišovat jejich rozdílnou sociální funkci a interkulturní rozdílnost. 

Přistupovat k menstruačním tabu jen z pohledu omezování postavení ţen je velmi 

zjednodušující pohled (BUCKLEY, GOTTLIEB, 1988).  

3.2 Vnímání menstruace pod vlivem psychoanalýzy 

 

Přístup, který přejímá útlak ţen, je zaloţen na psychoanalýze. Na základě 

nevědomých procesů si klade za cíl vysvětlit menstruační tabu inter a 

intrakulturně. S. Freud zastává názor, ţe kultura v tomto kontextu můţe být 

vnímána jako analogie snů. Vyskytují se v ní individuální motivace (kastrační 

úzkost) a nekonečné mnoţství symbolických asociací, projekce, identifikace a 

další procesy (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988). Původ 

menstruačních tabu klade S. Freud do potlačené sexuální přitaţlivosti muţů vůči 

menstruujícím ţenám. Tato teorie však neměla větší vliv na antropologii 

menstruace. Nevýznamnější pokus o interkulturní vysvětlení menstruačních tabu 

aplikací klasické freudovské teorie přináší W. Stephens. Vychází z hypotézy, ţe 

kastrační úzkost je zodpovědná za menstruační tabu. Předpokládá, ţe pohled nebo 
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představa osoby, která krvácí z genitálií (menstruující ţena), je hrozivá pro ty, 

kteří trpí kastrační úzkostí. W. Stephens dále usuzuje, ţe čím větší je počet a 

rozmanitost v menstruačních tabu v rámci dané společnosti, tím větší je kastrační 

úzkost v dané společnosti. Tyto hypotézy jsou však problematicky ověřitelné, 

neboť jsou obsahem nevědomých procesů. B. Bettelheim naznačuje, ţe ustanovená 

reakce na menstruaci a tabu jako na hrozbu je způsobena reprodukční (vaginální) 

závistí spíše neţ kastrační úzkostí (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 

1988, s. 16-17). A. Parsons uvádí, ţe psychoanalytické vysvětlení menstruačního 

tabu má četné slabiny, například nevíme, jestli se dá o Oidipově komplexu 

uvaţovat v jiných neţ západních kulturách. Výhodou naopak je, ţe vysvětluje tabu 

v symbolickém a zvláště pak náboţenském kontextu (cit. dle BUCKLEHO a 

 GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 16). 

3.3 Menstruační tabu jako výsledek pragmatického přístupu 

 

3.3.1 Menotoxiny 

 

Dalším moţným vysvětlením menstruačních tabu je spojení s praktickými 

problémy. Jedna z teorií, která spadá do této kategorie, je existence menotoxinů - 

toxických bakterií, které mají být obsaţeny v menstruační krvi. První pokus o 

vědecký podklad a důkaz existence menotoxinů učinili v r. 1920 a 1924 ve svých 

studiích B. Schick a D. Macht. B. Schick označil na jejich základě menotoxiny 

jako škodlivou látku, která je vylučovaná kůţí ţen a způsobuje, ţe vadnou květiny 

a nevykyne těsto. D. Macht přišel s objevem, ţe menotoxiny zpomalují růst rostlin 

a jsou vylučovány u ţen v době menstruace také slinami, močí, mateřským 

mlékem, slzami a potem. Opakované pokusy tyto výsledky nepotvrdily. 

Nemenstruující dívky měly hladinu „toxinů“ vyšší neţ dívky menstruující (cit. dle 

DELANEYOVÉ et al., 1976, s. 11). 

A. Montagu v r. 1940 tuto teorii vzniku menstruačních tabu spojuje s tím, ţe 

pokud ţena, která menstruuje způsobí, ţe vadnou květiny, kazí se víno a podobně, 

můţe to být právě vlivem menotoxinů. Vychází z úsudku, ţe četná omezení a tabu 

vůči menstruujícím ţenám mohou být opodstatněná na základě dobře 
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vypozorovaných faktů (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 19). 

C.  Ford v r. 1945 odkazuje na tabu spojená se zákazem sexu v době menstruace 

jako další moţný odkaz na menotoxiny. Lékařské manuály dále menstruační sex 

nezmiňují, nebo ho označují za neškodný. N. Laurensen a S. Whitney pouze 

doporučují pouţívání kondomů v době menstruace z důvodu moţnosti zavlečení 

infekce (cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 20). Další autoři, 

například L. Lanson uţ v r.1984 a jiní, uvádí, ţe sex v době menstruace můţe být 

přínosný a zmírňovat menstruační bolesti (cit. dle BUCKLEYHO a 

GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 20). Je více neţ nepravděpodobné, ţe by v rámci 

vysvětlení menstruačních tabu „fungoval“ jeden fenomén. Znamenalo by to, ţe 

empirická pozorování v rámci jednotlivých kultur by musela dojít ke stejným 

výsledkům a menstruační tabu by byla více homogenní, neţ jak je známe dnes. 

Další zkoumání existence menotoxinů podrobili v r. 1950 důkladnému zkoumán 

G. a O. Smithovi. Obávané menotoxiny označili pouze za atypické globuliny, které 

mají sice schopnost usmrtit nezralá krysí mláďata, ale na lidi a rostliny nemají 

ţádný efekt (cit. dle DELANEYOVÉ et al. , 1976, s. 11). Popření existence 

menotoxinů definitivně vyvrátili v roce 1959 ve své učebnici K. Klaus a J. Lukáš 

(cit. dle PASTORA a HORČIČKY, 2000 ). 

To, ţe menstruační krev nebyla vnímána ve všech společenstvích jako 

toxická, potvrzují četné rituály. Římané pouţívali menstruační krev na pole, aby 

zaručili jejich úrodnost. Podobnou slovanskou tradici popisuje ve svém dokumentu 

D. Fabiánová, kdy byly na konci zimy menstruující ţeny tahány na sáňkách po 

poli, aby mu zajistily úrodu. Menstruační krev byla vyuţívána k léčbě různých 

neduhů, jako je zánět slinných ţláz, bolesti hlavy, krvácení (BUCKLEY a 

GOTTLIEB, 1988). F. Vosselmann uvádí další vyuţívání krve jako léku a to 

k léčbě epilepsie u dětí, očních chorob a jako krytí otevřených ran v Maroku (cit. 

dle BUCKLYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 21).  

Th. Buckley a A. Gottlieb (1988) spíše neţ na faktickou existenci menotoxinů 

poukazují na tuto hypotézu v symbolické rovině. Pokud je takto nahlíţena 

menstruační krev, nese v sobě poselství, které se objevuje v tabu různých kultur. Je 

moţné ji nahlíţet také jako spirituální/duchovní znečištění (jako například u 

buddhistů na Srí Lance, viz výše), psychické znečištění a boţí trest.  
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3.3.2 Menstruační pach 

 

M. Kitahara v r.1982 uvádí, ţe tyto teorie jsou rozšířeny především mezi lovci 

(cit. dle BUCKLYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 22). Vycházejí z toho, ţe 

menstruační zápach můţe mít za následek menstruační tabu. K. March v r. 1980 a 

Ch. Nuley v r.1981 vidí původ v těchto tabu na základě pozorování chování zvěře, 

která můţe na základě menstruačního pachu zaútočit (medvěd) nebo naopak být 

odpuzena (jelen běloocasý). Proto, aby tato teorie mohla být brána v potaz, by bylo 

potřeba posoudit chování i dalších druhů zvířat. E. Novak uvádí, ţe naopak málo 

nebezpečná zvířata, jako je například králík, jsou menstruační krví přitahována 

(cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 22). Menstruační tabu na 

základě hypotézy menstruačního pachu jsou spojena s těmi, které se váţí k lovu. 

Jedná se o zákaz sexu s menstruující ţenou a zákaz menstruující ţeny dotýkat se 

loveckého náčiní. M. Kitahara v r.1982 uvádí, ţe lovci mají tendenci mít více a 

přísnější menstruační tabu. Přesto se zdá, ţe příčinou těchto tabu není přitaţlivost 

nebo odpudivost menstruační krve. M. Balzer se domnívá, ţe smyslem těchto tabu 

je spíše symbolická rovina neţ praktické opatření (cit. dle BUCKLEYHO a 

GOTTLIEBOVÉ 1988, s. 23). Ani tato z teorií nemůţe být základem pro 

vysvětlení menstruačních tabu. M. Shostak uvádí, ţe antipatie mezi menstruujícími 

ţenami a lovci není ve smyslu pachu, pramení z oslabení duchovní a fyzické síly 

(cit. dle BUCKLEYHO a GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 23). Tento pohled převládá u 

lidí, kteří nahlíţí tuto problematiku spíše z náboţenského hlediska neţ z pohledu 

pragmatického, jako je teorie menotoxinů nebo menstruačního pachu. 

Výše zmíněná menstruační tabu mohou být také zasazena do kontextu 

náboţenského, čímţ maskují svou praktickou stránku. Tento aspekt má lidi přimět 

k dodrţování tabu.  
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3.4 Menstruace a její pojetí v různých náboţenstvích 

 

Přestoţe většina velkých náboţenství není ţenám zapovězena, čelí v rámci 

mnohých z nich omezením. Tento stav můţe být následkem doby, kdy náboţenství 

vznikala. Na počátku sice došlo vlivem křesťanství, buddhismu a islámu ke 

zlepšení postavení ţen ve společnosti, ale tyto tendence byly pod vlivem 

patriarchální společnosti zastaveny a potlačeny (MACHÁLEK, 2010). 

Většina náboţenství světa má restriktivní roli v oblasti sexuality. Vykládají smysl 

a podstatu mnohých tělesných funkcí a dále pak určují rituály a pravidla, které je 

nutné dodrţovat. Nedodrţení pravidel stanovených církví nebo sektou je spojeno 

s trestem od pouhého pokání aţ po těţké tělesné tresty. V současné době dochází 

ve většině církví k odklonu od ortodoxních pravidel. Jejich nedodrţení uţ není 

sankciováno fyzickými tresty, ale spíše psychicky formou sebeobviňováním 

(PASTOR a HORČIČKA, 2000). 

Náboţenství starého Egypta a některá náboţenství přední Asie vnímala 

pohlavní styk při menstruaci v protikladu pohlavní čistoty. Menstruace jako taková 

ve Staré a Střední říši nebránila ţenám, aby vykonávaly chrámovou sluţbu. 

V Nové říši ţeny a muţe nahradili kněţí z povolání a tím vzrostl i poţadavek 

pohlavní čistoty, čímţ byly ţeny definitivně vyloučeny. 

V rámci védsko-brahmansko-hinduistického náboţenství byl pohlavní styk 

s menstruující ţenou zakázán.V. Machálek (2010) naznačuje, ţe hinduismus je 

moţné nahlíţet i jako náboţensko-společenský systém, kdy není jasné, co jsou 

náboţenské normy a co vzniklo na základě společenské a místní zvyklosti. Toto 

náboţenství povaţovalo části ţenského těla od pupku níţ za nečistou. Tato 

nečistota byla zaviněná pohlavním stykem, polucí, menstruací, porodem a 

šestinedělím (PASTOR a HORČIČKA, 2000). Je zajímavé, ţe nečistota je 

vnímána v širších souvislostech a není vázána pouze na menstruaci. Další omezení 

byla pro ţenu spjata s přípravou jídla v době, kdy menstruovala. D. Luţný (2006) 

zmiňuje, ţe omezení platí i dnes v ČR v restauracích hnutí Hare Kršna. 

Menstruující ţena nesmí do kuchyně ani vstoupit, aby jídlo neznečistila. 
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Buddhismus, přestoţe ţenám umoţňoval stát se mniškami, čítal delší seznam 

pravidel setrvání v klášteře pro ţeny neţ pro muţe - mnichy. Buddhistické texty 

jsou plné negativních příměrů ţen. Narodit se jako ţena je spojeno s těţkou 

karmou. Ţeny byly nahlíţeny jako zdroj nebezpečí a znečištění s důrazem na 

nečistotu ţenského těla (LOPEZ, 2003). 

Zaroastrovsko - párské náboţenství (Persie, Indie) obsahuje přesná pravidla, 

jak zacházet se ţenou při menstruaci. Ţena má ţít odděleně od ostatních lidí, jídlo 

jí má být podáváno v kovových nádobách, protoţe ty nejméně podléhají 

znečištění. Pohlavní styk je přísně zakázán, platí za druhý z pěti největších hříchů. 

Pokud ţena svému muţi zatají, ţe menstruuje a on se stykem s ní znečistí, můţe 

být toto důvodem k rozvodu. Pokud někdo vědomě spí s menstruující ţenou, je mu 

uloţen fyzický trest (PASTOR a HORČIČKA, 2000). 

V islámské tradici není ţenám v době menstruace umoţněno postit se a 

modlit. Na rozdíl od křesťanské a ţidovské tradice se to neděje, protoţe by na ţenu 

v rámci islámu bylo nahlíţeno jako na nečistou, ale je jí tímto způsobem ulehčeno 

od povinností, neboť sama prochází  bolestmi a těţkostmi. Pohlavní styk 

s menstruující ţenou je také zapovězen (IMANE, 2007). 

3.4.1 Úloha křesťansko-židovské tradice a menstruační tabu 

 

Téma křesťansko-ţidovské tradice jsem záměrně vyčlenila zvlášť, neboť se 

domnívám, ţe v rámci západní kultury jsou lidé ovlivněni na určité podvědomé 

úrovni křesťanským smýšlením nehledě na to, jestli jsou věřící či nikoliv. Spojení 

s ţidovskou tradicí bylo nasnadě na základě společných kořenů s křesťanskou 

vírou v podobě Starého zákona. Chtěla bych poukázat na kořeny menstruačních 

tabu v těchto náboţenstvích.  

Krev v starém ţidovském systému víry hrála důleţitou roli. Prolít něčí krev 

bylo právoplatnou odplatou za vraţdu. Krev zvířat slouţila jako oběť za odplatu 

hříchu, vyjádření díků nebo dalších rituálů. Byla povaţována za spojením 

s Bohem. „V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání 

smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává 

smíření“(Lv 17,11). Jiţ zde je hierarchické rozdělení mezi muţskou a 
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ţenskou krví. Zatímco krev z obětovaných zvířat muţského pohlaví je 

vyuţívána ke všem hlavním rituálům, krev ze zvířat ţenského pohlaví byla 

vyuţívána jako smírčí oběť nebo jako odpustek prostých občanů 

(ARCHER, 1999). L. Archer poukazuje na provázanost tabu zahrnující 

menstruaci, porod a obřízku. Domnívá se, ţe tyto zvyky jsou dvě strany téţe 

mince. Jsou vyjádřením uměle vytvořené nadřazenosti a podřazenosti pohlaví 

na základě rozdílu mezi kulturou a přírodou. Vychází z  toho, ţe kaţdá 

společnost má potřebu řídit něco, co funguje pasivně - samovolně. Ţeny jsou 

spojovány více s přírodou kvůli menstruaci a schopnosti přivést na svět dítě, 

zatímco muţi jako více společensky a ekonomicky činní jsou spojeni 

s kulturou. Přestoţe tomu nebylo vţdy tak. V  počátcích ţidovské víry nebyl 

ustanoven monoteismus a postavění ţen bylo výraznější. V  počátcích 

ţidovství byly uctívány i bohyně, ţeny vystupovaly jako prorokyně, 

tanečnice a posvátné prostitutky. Postupem času a z  rozličných důvodů 

vytlačil polyteistické ladění monoteismus a role ţen pomalu zapadala 

v zapomnění. M. Douglas uvádí, ţe pokud je politické „tělo“ společnosti 

ohroţeno, je běţné zvýšení pozornosti věnované čistotě, integritě a jednotě 

fyzického těla (cit. dle ASCHERA, 1999). Akcentaci a striktní dodrţování 

tělesné čistoty shledává L. Ascher (1999) po exilovém období, tedy po 

odchodu Ţidů do Palestiny. 

Menstruační krev byla nahlíţena jako nečistá a rituálně znečišťující. 

Zatímco výron semene způsobuje nečistotu jeden den, menstruačni krev činí ţenu 

nečistou sedm dní. Kaţdý, kdo se jí dotkne, je nečistý aţ do večera. Souloţ v době 

menstruace je zakázána. Uvádí se, ţe Jahve řekl Mojţíšovi: “Kdyby někdo spal se 

ţenou v období její nečistoty, budou oba vyobcováni ze společenství svého lidu.” 

Přijetím traktátu “Menstruující” (Nida) šestého řádu “Čistoty” (Teharot) Talmudu 

se počet z původních sedmi nečistých dnů předepsaných v Bibli zvýšil na dvanáct 

(cit. dle PASTORA a HORČIČKY, 2000). Kdyţ se zamyslíme nad fyziologií 

menstruačního cyklu, je sexuální abstinence „vypočítána“ zhruba na období 

ovulace. Jednalo se o prozřetelnost nebo pouze náhodu? 

Spojitost mezi obřízkou a menstruací je podle L. Aschera (1999) v kulturním 

znovuzrození. Zatímco krev při porodu dítě znečistí, nebo lépe řečeno poskvrní, 

v přeneseném slova smyslu skrze obřízku a dobrovolné prolití vlastní krve slouţí 
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coby náhrada pasivního nekontrolovaného toku krve matky při porodu. Obřízka je 

dále akt separace od matky, očištěním, iniciací do náboţenství a přijetím chlapce 

do muţské komunity. Tradice muţské obřízky v ţidovské kultuře přetrvává, 

přestoţe v devatenáctém století byly tendence od obřízky upustit, neboť pro dívky 

neexistuje podobný zasvěcující rituál. Křesťanství zdědilo mnohé z ţidovských 

kořenů. I kdyţ obřízka není praktikována, menstruační tabu byla po určitou dobu 

zachována. S křesťanstvím dochází k vykoupení hříchů skrze krev Krista.  

Křesťanství v době svého vzniku pomohlo zlepšit postavení ţen ve 

společnosti. Přináší myšlenku důstojnosti všech lidí, muţů i ţen. Ke zvratu 

dochází ve 4. století, kdy bylo křesťanství přijato Milánským ediktem jako státem 

podporované náboţenství a přejalo principy patriarchální společnosti 

(MACHÁLEK, 2010). Základem diskriminace menstruujících ţen je v křesťanské 

a ţidovské kultuře kniha Genesis, kde Bůh říká Evě: „Velice rozmnožím tvé 

trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po 

svém muži, ale on nad tebou bude vládnout“ (Gn 3,16). Dále kniha proroka 

Micheáše odkazuje přímo k menstruační bolesti: „Svíjej a válej se v křečích jako 

rodička, sijónská dcero,…“ (Micheáš 4,10). Jak bylo zmíněno, proces 

menstruace a porod nebyl autory Bible vnímán pouze jako bolestivý, ale také jako 

tabu. Dále se slova knihy Leviticus zmiňují o očišťovacích rituálech. Jak bylo 

zmíněno jiţ výše, menstruující ţena je nečistá po dobu sedmi dní a kdokoliv se jí 

dotkne, je nečistý aţ do večera. Vše na čem ţena seděla a leţela, je nečisté. 

Kdokoliv se dotkne místa, kde leţela, měl by si vyprat oblečení, umýt se a zůstává 

nečistý aţ do večera. Jako součást očistného rituálu měla ţena osmý den přinést 

faráři dva holoubky nebo dvě ţelvy (jiný zdroj uvádí hrdličky pozn. autorky), kteří 

měli být obětováni (DELANEY et al., 1976). Postavení ţen v Novém a Starém 

zákoně vychází z knihy Leviticus. Pravidla týkající se menstruace a porodu, která 

vychází z této knihy, jsou podle L. Aschera (1999) trestem za Evin prvotní hřích. 

Ţeny jsou vyloučeny z chrámů a stojí v době menstruace mimo politický a 

ekonomický ţivot.  

Rozdíl mezi ţidovskými tradicemi a těmi křesťanskými je v tom, ţe tabu 

ohledně menstruace u ortodoxních Ţidů přetrvávají. V ţidovském pojetí je ţena 

navíc nečistá ještě sedm následujících dní po menstruaci, dokud nepodstoupí 

rituální lázeň mikvah. B. Sacks na obhajobu těchto praktik v r. 1974 uvádí, ţe jsou 
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přikázáním boţím a rituální koupel vysvětluje jako obrodu ţeny, která má 

spirituální význam. Zatímco odcházející menstruační krev můţe být signálem 

potratu, voda je naopak ţivotodárný element (cit. dle DELANEYOVÉ et al., 1976, 

 s. 35).  

Jeţíš a jeho učni prokazovali více osvícení v přístupu k menstruaci neţ jeho 

následovníci a ti, kteří dále šířili křesťanství. Jedna z hlavních otázek prvního 

tisíciletí byla, zda menstruující ţena můţe přijímat svátost a vejít do kostela. Bede 

zmiňuje dopis, ve kterém kantenburský biskup Augustin ţádá papeţe 

Řehoře I .Velikého (doba působení 590-604, pozn. autorky) o vyjádření k této 

problematice. Odpověď papeţe zněla jasně ve prospěch ţen, neboť ţenské 

záleţitosti nejsou jejich zaviněním, ale děním přírody (cit. dle 

DELANEYOVÉ et al., 1976, s. 36). Jeden z příkladů Jeţíšových zázraků se týká 

menstruace. Tento příběh nalezneme v evangeliu podle Lukáše, Marka a Matouše. 

Ţena trpěla nepřetrţitou menstruací 12 let a nebylo jí pomoci. Aţ jednou vědoma 

si své nečistoty dotkla se zezadu Jeţíšova oděvu a byla okamţitě uzdravena. Jeţíš 

se otočil a uviděl ji v davu. Přizval jí k sobě a sdělil jí, ţe ne on, ale její víra jí 

uzdravila (cit. dle. FONROBERTOVÉ, 2000, s. 188). Tento příběh je 

feministkami nahlíţen také symbolicky jako vyvázání z menstruačních tabu 

křesťanských ţen. K tomuto výkladu se však staví kriticky Ch. Fonrobert (2000), 

toto vysvětlení je podle něj moţné pouze za předpokladu, ţe předchozí opatření 

týkající se menstruace vnímáme jako útlak ţen a jejich udrţení v podřízeném 

společenském postavení. K zamyšlení nabízí otázku, jaký by byl výklad tohoto 

příběhu ţenou, která pravidla a tabu přijímá jako součást své víry a tradice. 

Skutečnost, ţe menstruační krev nemá ţádnou magickou moc, dochází k potvrzení 

v době povýšení symbolického pití Kristovy krve na svátost, tzv. eucharistie 

(PASTOR a HOŘČIČKA, 2000). 
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4 SEXUÁLNÍ PŘITAŢLIVOST POD TAKTOVKOU 

MENSTRUAČNÍHO CYKLU  
 

V.Vančata a M.Vančatová (2002) uvádí, ţe sexualita je komplexní fenomén u 

člověka a jeho nejbliţších příbuzných nehumánních primátů. Jedná se o 

biosociální komplex, kde nacházíme prvky biologické či sociální a dále pak vliv 

tradic, zvyklostí a rituálů. Základ jednotlivých rysů sexuality je biosociální jak u 

člověka, tak i u našich nejbliţších předků primátů. Podle F. Beache sexuální 

chování samic můţeme rozdělit a hodnotit v rámci tří fází: receptivita, 

proceptivita a atraktivita (cit. dle BURŠÍKOVÉ, 2006, s. 33). 

4.1 Receptivita a proceptivita 

 

F. Beach uvádí, ţe receptivita je schopnost samice přijmout kopulaci 

iniciovanou samcem (cit.dle BURŠÍKOVÉ, 2006, s. 33). A.Brewis a M. Meyer 

uvádí, ţe kromě člověka jsou po celu dobu receptivní také někteří primáti 

(orangutani, šimpanzi a některé druhy makaků), tato doba zahrnuje i dobu 

těhotenství a kojení (tamtéţ, s. 33). F. Beach uvádí, ţe proceptivita je soubor 

chování, kterým vyzývá samice samce ke kopulaci (tamtéţ, s. 33). 

4.2 Atraktivita 

 

F.Beach tvrdí, ţe atraktivita zahrnuje všechny fyzické projevy ze strany samice, 

které u samce vyvolají sexuální vzrušení (cit. dle BURŠÍKOVÉ, 2006, s. 34). 

S. Schwarz a M. Hassebrauck (2008) ve své studii poukazují na to, ţe v rámci 

menstruačního cyklu dochází k variaci atraktivity. Ţeny se oblékají více 

provokativně ve fertilní fázi svého cyklu (v době ovulace - poznámka autorky), 

tyto změny zaznamenali ve výše zmíněné studii i muţi. Variabilita v oblékání se 

nepotvrdila ve skupině ţen uţívající hormonální antikoncepci. Tímto autoři studie 

usuzují na přirozeném hormonálním řízení změn v rámci menstruačního cyklu. 

K.  Grammer, L. Renninger a B. Fisher vypozorovali, ţe pokud se zadané ţeny 
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vyskytly na diskotéce bez jejich partnerů v době, kdy měly zvýšenou hladinu 

estradiolu, tak jak se to děje při ovulaci, oblékaly se provokativněji (cit.dle 

GUÉGUENA, 2009). K. Grammer (1996) také uvádí, ţe kromě upnutějšího 

oblečení a kratších sukní vysílají ovulující ţeny více sexuálních signálů a odhalují 

větší plochy nahé kůţe (cit.dle BUSSE, 2009, s. 307). Upustíme-li od atraktivity 

v souvislosti s menstruačním cyklem, je podmíněna podle fyzického rysu, kterým 

je symetrie těla. To, zda je levá část symetrická s pravou, je zárukou lepších genů 

a zároveň větší šance přitaţlivosti potomků samotných (MOALEM, 2010 s. 28). 

4.3 Skrytá ovulace 

 

Příčina evolučního vzniku skryté ovulace není úplně jasná. Před kým a do jaké 

míry má být ovulace ukryta? Jedna z moţných interpretací je výhoda skryté 

ovulace pro samici. Jelikoţ je ţena receptivní v průběhu celého cyklu, není jasné, 

kdy je zrovna ve fertilním období. Pro samce je výhodnější ţít v páru, protoţe 

jedině tímto způsobem si zajistí moţnost kopulovat se samicí v rámci jejího 

plodného období. B. Strassman uvádí, ţe toto uspořádání je současně přínosné i 

pro samici neboť jí přináší ochranu, zajištění výţivy a pomoc s výchovou 

potomků. Utajená ovulace tak podporuje sociální monogamii (cit. dle 

BURŠÍKOVÉ, 2006, s. 22). Tento adaptační mechanismus znepřehledňuje fertilní 

období pro ţenu samotnou a pro muţe je sníţením jistoty jejich otcovství 

(BUSS, 2009). 

B. Sillen – Tullberg a A. Møller tvrdí, ţe nelze vyloučit ani stav, kdy původně 

byla ovulace utajená a její vnější projevy se vyvinuly aţ později (cit. dle 

BURŠÍKOVÉ, 2006, s.22). Jiná teorie naznačuje, ţe vnější projevy ovulace 

vymizely na základě vnějšího prostředí a vzpřímeného postoje člověka. 

B. Pawlowski se domnívá, ţe přesunutí pohlavních orgánů mohlo znesnadňovat 

zduření v anogenitální oblasti (cit. dle BURŠÍKOVÉ, 2006, s. 22). D. Morris 

(1968) věří, ţe prsa nahrazují hýţdě. Tím, ţe většina primátů se páří zezadu jejich 

genitálie a hýţdě jsou červeně zbarvené a slouţí jako sexuální znak. Tím, jak 

došlo ke vzpřímení člověka a bipedii pozice páření, se přesunula tváří v tvář a 

samicím se vyvinula ňadra jako kompenzace za pohled na oblé hýţdě. 
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Dovedou však muţi toto období spolehlivě rozeznat? D. Singhová a 

M. Bronstad zaměřili svůj pokus na zkoumání změny tělesného pachu v rámci 

cyklu. Ţeny měly za úkol nosit trička v různých fázích cyklu a muţi pak určit ty 

pro ně nejpřitaţlivější. Změny ve vůni připisují vědci kopulinům, masným 

kyselinám, jejichţ sekrece se v rámci cyklu liší. Většina kopulinů je produkována 

při ovulaci a pak postupně klesá. Většina muţů z výše zmíněné studie označila za 

více přitaţlivé právě ty vzorky, které pocházely z ovulační fáze (cit.dle BUSSE, 

2009, s. 306). P. van der Berghe a P Frost uvádí, ţe kromě vůně je dalším 

nepřímým vodítkem ovulace barva kůţe, která je světlejší (cit.dle BUSSE, 2009, 

s. 306). J. Manning a D. Scutt tvrdí, ţe dalším ukazatelem je větší prokrvení kůţe, 

které vede k vypnutější kůţi s větší symetričností měkkých tkání obzvláště 

v oblasti prsou a ušních lalůčků (cit. dle BUSSE, 2009, s. 306). 

4.4 Změny související s menstruačním cyklem 

 

V mnoha studiích bylo dokázáno, ţe ţeny přirozené změny hladiny hormonů 

v rámci menstruačního cyklu ovlivňují chování ţen, ovlivňují jejich psychický 

stav a jejich smysly. Tyto změny nebyly pozorovány u ţen uţívajících hormonální 

antikoncepci. Tyto ţeny v podstatě nemenstruují v pravém slova smyslu. Jedná se 

o krvácení v rámci poklesu hladiny hormonů. U těchto ţen nedochází k ovulaci a 

jsou uměle udrţovány ve stavu „těhotenství“, to dále přináší změny, které jsou jiţ 

méně příznivé. Hormonální antikoncepce například sniţuje hladinu serotoninu 

v mozku. Serotonin pomáhá regulovat náladu (MOALEM, 2010). J. Kulkarni 

uvedl korelaci mezi uţíváním antikoncepce a výskytem deprese u ţen (cit. dle 

MOALEMA, 2010, s. 235). 

4.4.1 Změny chování žen ve fertilním období 

 

Přestoţe jsou lidé proceptivní v rámci celého menstruačního cyklu, ţeny 

vykazují vystupňovaný sexuální zájem v době ovulace. H. Stanislaw a F. J. Rice 

v r. 1988 ve své dvouleté studii sledovali a zaznamenávali sexuální touhu ţen 

v rámci jejich cyklu do grafu a dospěli k závěru, ţe touha se rovnoměrně 

zvyšovala. V období blíţící se k ovulaci strmě vzrostla, poté v rámci neplodné fáze 
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cyklu sexuální touha pozvolna klesala. Studie S. W. Gangestada a A. J. Cousina 

zaznamenaly vzestup touhy také krátce před menstruací tak jako v předchozí 

studii. Největší sexuální touha ze strany ţen je ve střední folikulární fázi, kdy je 

zároveň největší moţnost otěhotnění (cit.dle BUSSE, 2009, s. 298-299). Zajímavé 

poznatky v této oblasti přináší i studie S. W. Gangestada, R. Thornhilla a 

C. E. Garvera, která zkoumala sexuální fantazie a sny ţen o jiných muţích. 

V období ovulace se fantazie týkající se cizích muţů vyskytovaly o 65 % více, 

zatímco vzhledem k jejich stálým partnerům nevykazovaly ţádné rozdíly 

v sexuální přitaţlivosti (cit. dle BUSSE, 2009, s. 300). Další vizuálně 

pozorovatelné změny jsou v podobě oblíkání, jak bylo zmíněno výše. Podle 

výpovědí ţen studie S.W. Gangstada, R. Thornhill a C. E. Garvera si je muţi 

v období ovulace více střeţili. Trávili s nimi maximum času, nečekaně je 

kontrolovali telefonem a chovali se k nim pozorně. Otázkou je jestli muţi 

reagovali na flirtování svých ţena a to je vedlo ke zvýšené ostraţitosti, nebo jsou 

pouze v tomto období citlivější ţeny a více si všímají majetnických sklonů svých 

partnerů( cit. dle BUSSE, 2009, s. 307). M. Rogel v r. 1976 a J. Morgan v r. 1981 

uvádí, ţe přestoţe se ţeny z výsledků studií chovají a oblékají vyzývavěji, jsou 

méně často oběťmi znásilnění (cit. dle BUSSE, 2009, s. 344 ). T. Chavanneová a 

G. Gallup v r. 1998 zkoumali rizikové chování u ovulujících ţen. Výsledky jejich 

šetření potvrdily, ţe ovulující ţeny se chovají méně rizikově oproti ţenám 

uţívajícím hormonální antikoncepci, kde takováto změna chování pozorována 

nebyla (cit. dle BUSSE, 2009, s. 344).  

4.4.2 Smysly- čich 

 

J. Zvěřina a J. Malina (2002) odkazují na to, ţe čich, přestoţe je ze smyslů 

nejméně prozkoumán, je s lidskou sexualitou neoddělitelně spojen. Objímání a 

tanec jsou díky čichu nápomocny namlouvacím rituálům. Za těmito účinky stojí 

feromony, chemické produkty vylučované v těle jedné osoby, které způsobují 

fyziologické změny a změny chování u druhé osoby. Ţeny mají obecně citlivější 

čich, který se s blíţící ovulací ještě zbystřuje (BUSS, 2009). S. W. Gangestad a 

R.  Thornhill v r. 1998 a o rok později také A. Rikowski a K. Grammer (1999) se 

zabývali čichem ţen. Na základě triček, která neznámí muţi nosili, měly určit ty, 
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které jim více voněly. Výsledkem bylo, ţe ţeny v období ovulace shledávaly pach 

muţů s větší symetrií těla více sexy (cit.dle BUSSE, 2009, s. 303). Důleţitou 

funkci čichu dokázal C. Wedekind svým výzkumem, jehoţ podstatou bylo rovněţ 

„testování“ propocených košil. Ţeny, které se na výzkumu podílely, shledávaly za 

atraktivnější ty košile, jejichţ majitelé měli odlišné HLA – část imunitního 

systému (Human leukocyte antigen) (cit.dle MOALEMA, 2010, s. 93). HLA je 

součást imunitního systému, která kóduje bílkoviny, které se dále starají o 

rozpoznávání cizorodých látek v našem organismu. Tato sloţka imunitního 

systému je přezkoumávaná lékaři v případě transplantací a moţnosti přijmutí 

orgánu dárcem. Odlišné HLA zabezpečuje budoucím potomkům větší odolnost 

proti cizorodým látkám a patogenům. Čím mají partneři podobnější HLA, o to 

mají větší komplikace se samotný početím, dále hrozí riziko potratů a vrozených 

vývojových vad. Komaptibilita HLA vypovídá také o vhodnosti ţivotního 

partnera. Tímto poznatkem se zabývala Ch. Garver-Apgarová et al. v r. 2006. 

Pokud mají partneři velmi podobné HLA, partnerky nevnímají po sexuální stránce 

své partnery dobře a častěji dochází k nevěře. Ch. Garver- Apgarová dokonce 

uvádí přímou úměru mezi procentuální podobností HLA systému a 

pravděpodobností, ţe dojde k nevěře (cit.dle MOALEMA, 2010, s. 96). 

Nenápadná pilulka hormonální antikoncepce, která kromě nechtěného 

otěhotnění má i celou řadu negativních účinků, mění také čichové schopnosti. 

Antikoncepce obrací čichový vkus naruby. Ţeny pak mají tendenci vybírat si 

muţe s podobným HLA namísto těch, které mají odlišné HLA. Studie 

C. Robertse et al. z r. 2008 zkoumala čichovou orientaci ţen předtím, neţ braly 

hormonální antikoncepci a poté, co jí začaly uţívat. Kontrolní skupinu této studie 

tvořily ţeny, které hormonální antikoncepci nikdy nebraly. Výsledkem studie je 

posun preferencí směrem k podobnému HLA, coţ nebylo v kontrolní skupině 

zaznamenáno (cit. dle MOALEMA, 2010, s. 234-235). C. Roberts zároveň uvádí, 

ţe není jisté, jak výraznou měrou čich můţe ovlivnit volbu partnera. R. Herzová 

vysvětluje posun čichových preferencí na základě hladiny hormonů v těle ţeny. 

Tělu je pomocí hormonů „ namluveno“, ţe je těhotné, a proto si ţena nehledá 

někoho na sex, ale hledá nejbezpečnější místo pro své dítě. Protoţe je rodina 

s pocitem bezpečí spjata, dává ţena přirozeně přednost pachům své rodiny, tzn. 

podobným HLA systémům (cit. dle MOALEMA, 2010, s. 235).  
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4.4.3 Změna preferencí ve výběru partnera 

 

Změnou preferencí partnera v rámci menstruačního cyklu se zabývalo 

mnoho studií. I Penton Voak et al. a I. Penton VoakV a D. Perretta době 

fertilní fáze ţeny vykazují větší zájem o muţnější rysy v obličeji (cit. dle 

GUÉGUENA, 2009, s. 354),  zálibu ve vyšších muţích uvádí B Pawlowski a 

G. Jasienska (cit.dle GUÉGUENA, 2009, s. 354) a čichové podněty spojené se 

symetrií těla uvádí R Thornhill a S. Gangestand (cit.dle GUÉGUENA, 2009, 

s. 354). S. Moalem (2010) uvádí, ţe více jsou ţeny přitahovány muţi, kteří 

jsou snědí, jsou výrazně osvalení a mají hlubší hlas. Muţské rysy, jako jsou 

vystouplé nadočnicové oblouky, široká spodní čelist a vystouplé lícní kosti, 

jsou znakem působení vyšší hladiny testosteronu, která, jak bylo dokázáno, 

musí být kompatibilní s imunitním systémem. Pouze muţi s dobrým 

imunitním systémem zvládnou působení velké mnoţství testosteronu, které je 

v pubertě rozhodující pro vytvoření muţských rysů v obličeji. Pokud mají 

muţi slabší imunitu, hladina testosteronu je sniţována, coţ později ovlivní 

vzhled muţe (BUSS, 2009). Pro ţenu je muţská tvář signálem dobrého 

imunitního systému a dobrých genů, které zajistí zdravé a atraktivní potomky. 

Studie I. Pento-Voak a D. Perretta z r. 2000 poukazují na preferenci 

muţnějších rysů v době ovulace a naopak lehce zţenštilejších rysů v nejméně 

plodné fázi cyklu (cit. dle BUSSE, 2009 s. 300). V. Johnson et al. v r. 2001 

představil studie, která naopak přináší poznání, ţe ţeny preferují v celé délce 

cyklu muţnější tváře. Další výsledky studie se shodují s předcházejícími 

studiemi (cit. dle BUSSE, 2009, s. 302). 

A. Booth a J. Dabbs uvádí, ţe vysoké hladiny testosteronu mají kromě 

„dobrých genů“ za následek i negativní osobnostní charakteristiky. Muţi 

s vysokou hladinou testosteronu mají menší tendence se ţenit, větší tendence 

se rozvádět a mít větší manţelské problémy neţ muţi s niţší hladinou 

testosteronu (cit. dle DEBRUINEOVÉ et al., 2009, s. 69). B. Boothroyd et al 

v r. 2007 a K. Perret et al. v r. 1998 uvádí, ţe muţi s maskulinními rysy ve 

tváři mají tendence k antisociálnímu chování jako je menší vřelost, menší 

emocionalita, nečestnost, menší míra kooperace a zhoršené rodičovské vlohy 
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(cit.dle DEBRUINEOVÉ et al., 2009, s. 69). Fertilní fáze ovlivňuje i to jaké 

chování ţeny oceňují na muţích. S. Gangestand et al. uvádí, ţe v této fázi 

ţeny oceňují především dominantní chování (cit. dle GUÉGUENA, 2009, 

s. 354). 

Přestoţe se ovulace u ţen řadí mezi skryté a nemá tak viditelné projevy 

jako estrus u některých primátů, ţeny vysílají signály k muţským protějškům, 

kteří je vnímají. Ţeny jsou v rámci svého cyklu ovlivňovány v preferencích 

vhodných partnerů. Zatímco v plodné fázi cyklu se snaţí opatřit svým 

potomkům ty nejlepší geny, mimo tuto fertilní fázi naopak upřednostňují 

především muţe s ţenštějšími rysy, u kterých je větší pravděpodobnost, ţe se 

o potenciálního potomka postarají. K těmto posunům v chování, vnímání a 

vyhledávání partnerů dochází, pokud ţena neuţívá hormonální antikoncepci. 

Otázkou zůstává, jestli pouţíváním hormonální antikoncepce ţen více 

získávají, nebo naopak ztrácí svůj přirozený a evolučně vypilovaný kompas. 
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5 MENSTRUACE JAKO SOUČÁST RITUÁLU 
 

Následující kapitola mapuje význam rituálů v kontextu menstruace. Zaměřuje 

se na pojetí V. Turnera a A. Van Gennepa v oblasti přechodových rituálů 

z pohledu jedince a společenství, ve kterém ţijí. Také tato kapitola má pomoci 

nahlédnout problematiku menstruace jako kulturního konstruktu a pochopit 

souvislosti, které tento fenomén v různých obměnách doprovázejí a určují dodnes. 

Cílem kapitoly není zabývat se klasifikací rituálů, ale spíš zasadit přechodové 

rituály do určitého konceptu, proto na úvod zmiňuji krátké pojednání o rituálech 

obecně.  

F. Bowie (2008) ve své knize Antropologie náboţenství označuje rituály jako 

něco, co má v ţivotě jednotlivce, celých skupin a společenství mnoho funkcí. 

Mezi jejich výčtem zmiňuje zprostředkování a vyjádření citů, prosazování 

určitého způsobu chování, vyvolávání změn nebo obnovování souladu a 

rovnováhy, dále pak udrţování správných vztahů s neviditelným světem 

(nadpřirozené síly, duchové předků, boţstva atd.) a předávání hodnot v rámci 

určité kultury. B. Alexander v r. 1997 v nejzákladnějších a nejobecnějších 

kriteriích definuje rituál jako plánované či improvizované představení nebo 

předvedení, kterým se realizuje přechod od kaţdodenního ţivota k alternativnímu 

kontextu, v jehoţ rámci je proměněn všední den (cit. dle BOWIEOVÉ, 2008, 

s. 149). J. Tambiah dále ve své definici zdůrazňuje v rituálu úroveň symbolické 

komunikace (cit. dle BOWIEOVÉ, 2008, s. 151). 

Klasifikace rituálů se dělí podle jejich obsahu a formy. A. Van Gennep (1997) 

rozděluje mimo jiné rituály na pozitivní a rituály negativní, tzv. tabu. Pozitivní 

rituály jsou podle něj projevem vůle – chtění, zatímco negativní rituály jsou 

naopak projevem “nechtění“. Negativní rituály jsou nahlíţeny jako způsob vůle, 

čin a nikoliv negace nějakého činu. Tabu proto není negativní, ale je protiváhou 

pozitivních rituálů. Základní charakteristiky rituálů by se obecně dali shrnout do 

následujících bodů: je to opakovaná akce, která se skládá ze symbolických aktivit 

jako je tanec, zpěv a manipulace s předměty; je vykonáván skupinou nebo 
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individuálně, opakovaně nebo při určitých příleţitostech; je praktikován mimo 

kaţdodenní rutinu; jeho cílem je kulturně definovaný význam a je velmi těsně 

spojen se specifickým souborem idejí - étos, kosmologie, mýtus a představy o 

světě (KOLESOVÁ, 2008). 

5.1 Přechodové rituály 

 

Označení rituálu přechodu je většinou spojováno s označením rituálu týkajícího 

se nějakého ţivotního cyklu nebo ţivotní krize. Období, kdy se relativně nic 

neděje, je vystřídáno obdobím prudkých změn, kdy není nic, co bylo dřív. Toto 

období se můţe dotýkat pouze jednotlivce nebo celé skupiny či společenství 

(BOWIE, 2008). Na základě existence dílčího společenství v rámci společnosti je 

přestup z jedné společnosti do jiné společnosti podmíněn splněním kritérií, 

plněním a řízením se jejími normami a pravidly (TURNER, 2004). Schéma 

přechodových rituálů je poněkud problematické, ale dalo by se shrnout na tři fáze 

rituálu: preliminální (odloučení), liminální (přechod/pomezí) a postliminální 

(opětovné začlenění / znovu přijetí) (GENNEP, 1997). Během přechodného 

období, tzv. liminárního (někteří překladatelé překládají také jako liminální, 

k tomuto překladu se kloním i já, a proto nadále budu pouţívat tento tvar slova, 

pozn. autorky práce), jsou vlastnosti subjektu nejasné, protoţe prochází oblastí, 

která nemá spojitost s minulým nebo budoucím stavem (TURNER, 2004). Jinak 

řečeno člověk se v rámci přechodného rituálu nachází mezi dvěma světy, nepatří 

ani do toho světa, ze kterého přichází ani do toho, do kterého hodlá vstoupit. 

Liminalita, jak je tato fáze nazývána, je často přirovnávána ke smrti, k pobytu 

v lůně, k neviditelnosti, temnotě, bisexualitě, k divočině nebo k zatmění Slunce či 

Měsíce (TURNER, 2004, s. 96). V. Turner v r. 1991 rozvádí Gennepův model jako 

přesun mezi strukturou k antistruktuře a zpět ke struktuře. Liminální část 

pojmenovává communitas tedy rovnostářské lidské příbuzenství, které vzniká mezi 

lidmi v liminální fázi rituálu. 

A. Van Gennep (1997) doporučuje, aby se iniciační rituály nenazývaly jako 

rituály dospělosti. Poukazuje na fakt, ţe fyziologická dospělost se často nemusí 

shodovat s dospělostí společenskou. Jako důkaz uvádí průměrný věk výskytu 

menarche v různých zemích a věk, kdy je dívkám umoţněno uzavřít sňatek. 
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Dívky tak vstupují do manţelství, ještě předtím, neţ dospějí fyzicky anebo 

naopak. A. Van Gennep dále ve výčtu situací v lidském ţivotě ve smyslu 

přechodů mezi jednotlivými fázemi volí místo označení „puberta“, jak jej uţívají 

jiní autoři, pojmenování „společenská dospělost“. V Gennepově pojetí jsou 

veškeré rituály, které splňují tři výše zmíněné etapy, povaţovány za přechodové. 

Ve svém pojetí řadí mezi přechodové rituály sezónní slavnosti, územní slavnosti, 

oběť či pouť, ať uţ se jedná o chování náboţenské nebo světské (BOWIE, 2008). 

A. V. Gennep dále vyzdvihuje závislost člověka a společnosti na přírodě, a 

vesmíru. Stejně tak jako lidský ţivot prochází různými fázemi, tak i vesmír 

podléhá jednotlivým etapám - období klidu a období pohybu kupředu. Na základě 

tohoto pozorování řadí mezi přechodové rituály i obřady kosmických přechodů, 

jako jsou například obřady úplňku (přechod od jednoho měsíce ke druhému), 

slunovrat a rovnodennost (přechod jednotlivých období), Nový rok (přechod od 

jednoho roku k druhému) a podobně.  

Rituály, které mají sexuální charakter a jsou označovány za ty, které dělají 

„muţe“ a „ţeny“, jsou rituály odluky od bezpohlavního světa s následným 

rituálním přijetím do světa sexuálního, do uţší společnosti, kterou tvoří příslušníci 

stejného pohlaví napříč obecnými společnostmi (GENNEP, 1997). 

5.1.1  První menstruace a iniciace dívek 

 

M. Eliade (2004), rumunský religionista, uvádí, ţe ţenské iniciace v období 

puberty jsou v porovnání s chlapeckými iniciacemi méně rozšířené a 

propracované. Hlavním rozdílem mezi těmito iniciacemi je fakt, ţe ţenské 

iniciace jsou individuální. Toto uspořádání je pravděpodobně na základě rozdílné 

doby, kdy jednotlivé ţeny dostávají první menstruaci. S nástupem první 

menstruace je ţena izolována od své rodiny nebo společenství. M. Eliade (2004) 

spatřuje paralelu v chlapeckých iniciačních rituálech oddělení chlapce od matky. 

Období separace je dlouhé od několika dnů po několik let. V Novém Irsku se ţeny 

zavíraly na čtyři aţ pět let do malých klecí. Ve spojitosti s izolací jsou dále 

dodrţována pravidla, která podle zvyklostí kmene zakazují dívkám dotýkat se 

země, spatřit Slunce, nikdo se jich nesmí dotknout, někde se dívky nesmějí 

pohybovat a některé mají upravené stravovací návyky. V kmeni Zuulů, pokud 
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dívka začne cítit, ţe přišel její čas při práci na poli nebo při sběru dřeva, skryje se 

před muţi a pečlivě si přikryje hlavu pokrývkou, aby na ni nemohlo svítit Slunce, 

které by jí vysušilo na kostru. U kmene Yaraikanna v severním Qeenslandu ţijí 

dívky v době puberty měsíc aţ šest týdnů samy. Zde neplatí zákaz doteku země, 

zatímco zákaz spatření Slunce přetrvává. Tyto dívky leţí ve speciálním přístřešku 

nečinně na zemi. V této době je můţe spatřit jakákoliv ţena, ale ani jeden muţ 

(FRAZER,1994). Většina izolací dívek je spojena s uvrţením do tmy. J. Grahn 

(1993) přichází se spojitostí tmy a menstruace. V době, kdy ţeny byly ve svých 

cyklech synchronní jak mezi sebou tak s měsíčními fázemi, většina ţen 

menstruovala v době novoluní, tedy v temném období. Další poznatek, který 

vytvořil spojitost mezi tmou a menstruací, byla barva rozbřesku, který se podobal 

barvě menstruační krve. Symbolicky se tma stala následkem menstruace. Tím, ţe 

ţeny opouštěly izolaci na konci menstruace za úsvitu, posílily přesvědčení, ţe je 

spojená s “vytvoření“ a obnovením světla. Separace a tma v době menstruace a 

zvláště při výskytu první menstruace se stala prostředkem k uchování světla. 

Kdyby k separaci nedošlo, mohla by být celá společnost uvrţena do doby Chaosu 

(období před vznikem všeho, období tmy, vody a nekonečného prostoru, období 

nevědomí). Původně také existovaly domněnky, které separaci dívek spojovaly se 

strachem z menstruační krve. Tyto domněnky vyvrátil W. Schmidt, kdyţ 

prokázal, ţe tyto znaky spolu nesouvisejí (ELIADE, 2004). V době separace od 

rodiny a komunity jsou dívky proškoleny staršími ţenami v oblasti sexuality a 

plodnosti, jsou jim předávány zvyky a náboţenské tradice. Dívky jsou dále 

vzdělávány v rituálních písních, tancích a specifických ţenských řemeslech, jako 

je předení a tkaní. Nakonec dívky vytvoří skupinu a oslava iniciace je společná 

(ELIADE, 2004).  

Završení iniciace se sestává z představení dívek společnosti, která je 

doprovázena jásotem ţen a někdy i sborovým tancem. Představení je důkazem 

završení mystéria, dává najevo, ţe je dívka dospěla a to jí zavazuje chovat se podle 

specifických pravidel. Ţenské iniciace se na rozdíl od těch chlapeckých neopírají o 

původní mýty. Existují však domněnky, ţe některé iniciační rituály, které jsou pod 

patronátem muţů, byly původně ţenské (ELIADE, 2004). 
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Ţenské iniciace mohou mít i několik stupňů, u kmene Yao iniciace začíná 

s první menstruací a je završena porodem dítěte. Porodem se ţena stává 

„stvořitelkou v rovině života“ (ELIADE, 1998, s. 285). Tato uspořádání 

iniciačních rituálů dokazují spojitost dvou fenoménu a to sice tendenci ţen 

organizovat se do tajných náboţenských spolků a význam, kterého v některých 

společnostech dosahuje rituál porodu (ELIADE, 2004).  

Skeptičtější pohled na ţenské iniciace zastává B. Lincoln, který Gennepovo a 

Turnerovo pojetí přechodového rituálu vnímá přiléhavěji především k muţským 

iniciacím. V rámci ţenských iniciací navrhuje také trojfázové schéma ve znění 

uzavření – proměna/zvětšení – vynoření (znovuobjevení). B. Lincol dále zmiňuje, 

ţe ţenské iniciace mají kromě změny stavu i něco navíc, podílejí se na změně 

vesmíru. Tímto názorem, se podle mého mínění, se svým smýšlením řadí k 

J. Grahnové, kterou jsem zmiňovala dříve v souvislosti s izolací a tmou. V dalším 

porovnávání iniciací poukazuje na to, ţe ţeny většinou v době iniciace zůstávají 

buď doma anebo někde poblíţ. Muţské iniciace jsou navíc spojené s nahotou a 

určitou formou poníţení, která jim pomáhá získat nové postavení v porovnání 

s ţenskými iniciacemi, ve kterých ţeny nezávislé postavení získat nemohou. 

B. Lincoln se dále zamýšlí nad tím, kdo provádí ţenské iniciace a v případě, ţe 

jsou to muţi, děje se iniciace díky něčemu, co přichází zvnějšku. Podle tohoto 

autora je ţenská iniciace jako bojiště, na kterém probíhá nepřátelství mezi 

pohlavími a ţeny se skrze ni učí přijmout kulturní roli, ať je jakkoliv nevýhodná. 

Podle Lincolna rituály přetvářejí bezvýznamnou kaţdodenní práci a otupující 

opakování úkolů ţen povýšením na kosmickou úroveň (BOWIE, 2008).  

5.2 Rituály menstruujících ţen 

 

Pomineme-li rituály počínající první menstruací zmíněné výše, v řadě kultur je 

menstruace příčinou omezení, kterými jsem se jiţ okrajově zabývala ve 3. 

kapitole. Nyní se zaměřím na konkrétní projevy tabu ve vybraných kulturách. 

D. Lawrence (1988) přichází se svým pozorování v zemědělské části Portugalska 

s poznáním, ţe ţeny jsou ty, které se podílejí na udrţování menstruačních tabu, 

coţ jim umoţňuje kontrolovat společenské interakce mimo domov. Lawrence 

popisuje tabu spojená s kaţdoroční zabijačkou zvanou matança. Tuto tradici 
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naplňují všichni občané v dané vesnici. Kaţdý rok si obyvatelé pořídí prase, které 

vykrmí a zabijí. Prase je jako investice, na jehoţ zabijačce se podílí sousedé jako 

výpomoc. Role ţen je ovlivněná tím, jestli menstruují či nikoliv. Pokud ţena 

menstruuje, nesmí se zabijačky zúčastnit, ba dokonce nesmí vstoupit do pokoje, 

neboť by mohla zmařit výsledek matança. Příčiny, kvůli kterým údajně dochází 

ke zkaţení prasečího masa v přítomnosti menstruující ţeny, jsou zkaţení procesu 

marinování, solení a uzení (jediného způsobu, jak lze maso uchovat) a další 

příčinou je podobnost lidí a prasat ve smyslu fyziologie a vnitřních orgánů. Lidé 

věří, ţe díky tomu můţe dojít k nákaze, neboť o ţenách se v době menstruace 

tvrdí, ţe jsou „nemocné menstruací“. Daná společnost věří, ţe ţeny mají také 

zvláštní moc, nad kterou mají jen minimální nebo ţádnou kontrolu. Ţeny jsou dále 

obviňovány, ţe způsobují vadnutí rostlin nebo pohybování předmětů. Pohlavní 

styk je v době menstruace zapovězen. Na základě výzkumu D. Lawrence se ţeny 

ztotoţňují s tím, ţe jsou původem „pošpinění/zněčištění“ svého okolí. 

A. Gottlieb (1988) zaměřila svojí pozornost na kmen Bengů na Pobřeţí 

Slonoviny. Také ona mimo jiné nachází význam kromě znečištění (toto znečištění 

je ve smyslu symbolickém, pozn. autorky) okolí menstruující ţenou spíše 

v souvislosti s plodností, která se nachází mimo určené místo. Menstruace má u 

Bengů souvislost s vařením. Přestoţe v některých společnostech je ţenám 

zakázáno připravovat jídlo, sklízet ze stolu nebo stolovat společně s ostatními, u 

Bengů je tomu do jisté míry jinak. Tabu týkající menstruujících ţen jsou 

následující. Ţeny, které prošly v době menstruace iniciací, jsou, nebo byly vdané, 

nesmí vstoupit do lesa za jiným účelem neţ na záchod, tyto ţeny se nesmí účastnit 

kaţdodenních prací na poli, které je uvnitř lesa. Dále se nesmí dotknout obilí a 

dřeva nebo ţhavého uhlí z ohně ţeny, která nemenstruuje. Stejně tak uhlí nebo 

dřevo z jejího ohně nesmí být přineseno do lesa. Poslední tabu se týká konzumace 

jídla, které připravuje. Toto omezení se většinu vztahuje jen na staré muţe, 

protoţe ty jsou jediní, kteří poţili maso z obětovaného zvířete, díky tomu se na ně 

vztahuje tento zákaz. Z výčtu omezení menstruujících ţen v kmeni Bengů by se 

mohlo jednat o další společnost, která pohlíţí na menstruující ţeny jako na zdroj 

znečištění. A. Gottlieb se dostává odpovědi od představeného náboţenského 

přesvědčení „Země“ (org. The Earth), kde je menstruační krev speciální v tom, ţe 

v sobě nese jsoucna. Stejně tak jako strom musí nejprve rozkvést před tím, neţ na 
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něm dozrají plody, stejně tak musí ţena rozkvést před tím, neţ porodí dítě. 

Menstruační krev byla duchovním představeným přirovnána ke květu navzdory 

panujícím tabu v tomto společenství. K údivu A. Gottlieb nejsou ţeny vylučovány 

ze sociálního kontaktu v době menstruace, mohou se účastnit i náboţenských 

obřadů (pohřeb, svatba) a pohlavní styk také není zakázán. A. Gottlieb (1983) 

uvádí vysvětlení tabu týkající se lesa ve vymezení území, kde je moţné 

provozovat sex a pohybovat se v době menstruace (cit. dle GOTTLIEBOVÉ, 

1988, s. 62). C. Lévi-Strauss přichází s myšlenkou, ţe to, co je pole/les, je 

nahlíţeno jako příroda a vesnice patří naopak ke kultuře. Rozdělení povolených 

činností se proto můţe zakládat právě na tomto dělení (cit. dle GOTTLIEBOVÉ, 

1988, s. 65). Jak uţ bylo zmíněno dříve, tabu spojená s jídlem připravovaným 

menstruujícími ţenami se vztahuje pouze na muţe, kteří snědli nejsilnější maso 

„Země“ obětovaného zvířete. K menstruaci patří speciálně připravované jídlo 

z kokosu, které se musí vařit velmi dlouho. Podle Bengů je nejlepší, kdyţ je 

připravené právě menstruující ţenou, coţ můţe mít praktický důvod, protoţe ţeně 

jsou v této době zapovězeny běţné práce a proto má na vaření čas. A. Gottlieb 

(1988) dále vysvětluje domnělé důvody pro menstruační tabu v tomto kmeni. 

Přestoţe jsou tato vysvětlení zajímavá, rozhodla jsem se je dále ve své práci 

neuvádět, neboť tento výčet restrikce chování ţen v době menstruace chce ukázat 

spíše variabilitu v rámci různých kultur neţ podávat vysvětlení těchto tabu.  

5.2.1  Cosmeticos 

 

J. Grahn (1993) přichází s myšlenkou, ţe slovo „kosmetika“/„kosmetický 

přípravek“ (org. cosmetic) je příbuzné se slovem „vesmír“ (org. cosmos - znamená 

harmonii, uspořádání a výzdobu), tyto slova jsou dále příbuzná s řeckým slovem 

„cosmeticos“ (řád světa). J. Grahn dále uvádí, ţe ţeny v průběhu rituálů převzaly 

zodpovědnost za svoje tělo, za jeho dekoraci, jeho vystavování a formování. Tyto 

kroky vedly k vědomému vyjádření principu kosmogonie. Zdobení těla je 

metaforou, která má vyjádřit spojitost menstruace s vnějšími událostmi, lunárním 

cyklem a ostatními přírodními fenomény. Zdobení těla obstarávaly příbuzné 

menstruující ţeny, v některých kulturách bylo toto zdobení pouze v rámci 

menarche a iniciačního rituálu, zatímco jinde se toto zdobení dělo opakovaně. 
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J. Grahn se zmiňuje o vyčlenění menstruujících ţen ze společnosti v době 

menstruace, kdy se jich nesměl nikdo dotýkat a mnohdy i ony pro sebe samotné 

byly nebezpečné a musely se vyhnout kontaktu vlastního těla. Důraz byl kladem 

na oči, tělní otvory a zvláště ústa, která měla být prodlouţením vagíny, a ruce. 

Kosmetika nebo zdobení těla mělo naznačit okolí, jestli se mají dané ţeně 

vyhnout, nebo s ní mohou přijít do styku. R. Briffault tvrdí, ţe k tomuto signálu 

mohla slouţit sama menstruační krev, jak je tomu dodnes v Indii, kde menstruující 

ţena má okolo krku kapesník poskvrněný menstruační krví (cit. dle GRAHNOVÉ, 

1993, s. 75). Také zvýrazňování očí mělo odvrátit hrozbu uřknutí, která hrozila od 

menstruující ţeny. J. Grahn (1993) uvádí, ţe oční stíny odpoutávají pozornost od 

zřítelnice. Tuţka, kterou se zdobí oční linky, má zahalit oko do stínu a pouţívání 

řasenky posiluje a prodluţuje řasy, čímţ také zároveň ohraničuje oko a jeho 

hrozbu. Řezné rány v okolí úst a obličeje vyznačovaly rovněţ menstruační krev. 

Skrze tyto úpravy ţeny vyjadřovaly sílu, zároveň se jednalo o varování pro 

ostatní, ochranu, pozornost a v neposlední řadě náboţenskou symboliku. Tímto 

krokem dávaly ţeny najevo, ţe vstoupily do plodné fáze ţivota. Jak uţ bylo 

zmíněno výše, ústa se stala symbolem vagíny, a proto mnoho kmenů s příchodem 

první menstruace zvýrazňovalo ţenám právě tyto partie. Některé kmeny 

zvýrazňovaly linky okolo úst, zatímco jiné prováděly tetování od spodního rtu 

k bradě. Většinou se jednalo o tři vertikální linie. S objevem barev byla 

menstruační krev nahrazena červenou hlínou nebo okrem. R. Briffult uvádí, ţe 

tyto radikální zásahy byly vyměněny v 19. století za poněkud mírnější v podobě 

šátku, malby na obličeji, speciální zástěry, prstenu a podobně (cit. dle 

GRAHNOVÉ, 1993, s. 78). Přestoţe J. Grahn (1993) uznává, ţe rituály spojené 

s menstruací z velké části vymizely, zvyk malovat a upravovat si obličej červenou 

barvou u ţen přetrvává. Červená barva má předávat ţenám zdraví, vitalitu, 

sexuální přitaţlivost a sebeúctu. Podle symboliky barev je červená barva spojená s 

první čakrou, tedy s elementem země a duchem Matky Země.  

Tak jako ústa jsou symbolickým prodlouţením vagíny, stejná symbolika 

náleţí i ostatním tělesným otvorům. Ty jsou v různých kulturách nařezávány a 

zdobeny. V Africe je ţenám nařezáván spodní ret, do kterého se vkládají různě 

velké disky. Mají slouţit jako ochrana před nemocí a zlými silami, které údajně 

vstupují do těla právě tělesnými otvory. Ţeny z kmene Dogon vystavovaly na 
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svém čele dekorativní jizvy, které měly symbolizovat plodnou vagínu. Vkládání 

předmětů v okolí otvorů mělo ochranný charakter. Mohlo se jednat o rýţi nebo 

proso, které byly umístěni po celé horní části těla ţeny. Takto označené tělo bylo 

zdrojem rozličných informací. Dalším způsobem jak ţeny symbolicky krotily 

svou menstruaci a síly jí doprovázející byla úprava vlasů na konci jejich periody. 

V některých kulturách se vlasy naolejovaly, v jiných se pouţíval okr a bláto. 

V obzvláště suchých oblastech se vlasy ţen zvlhčovaly, neboť se věřilo v tom, ţe 

menstruace pomáhá kontrolovat počasí a přitahuje vodu, čímţ přispívá 

k úrodnosti všude na světě. Naopak v geografických oblastech s velkým počtem 

sráţek si ţeny upravovaly vlasy tak, aby vypadaly suché, čímţ měly také 

napomoci počasí. Úprava vlasů slouţila ke zkrocení a navrácení řádu chaotickým 

silám. J. Grahn uvádí souvislost i s v dnešní době velmi rozšířeným způsobem 

úpravy těla - depilací jako způsobem o nastolení řádu a kontroly. 

5.3 Rituály vyuţívající menstruační krev 

 

M. Douglas v r. 1970 uvádí, ţe jelikoţ má menstruační krev mnohoznačný 

význam, je díky své symbolické libovolnosti vhodná k různým rituálům, které 

mohou mít tím pádem velmi protichůdný záměr ať jiţ v rámci jedné kultury nebo 

napříč různými kulturami (viz BUCKLEY, GOTTLIEB, 1988, s. 34). Jelikoţ je 

menstruační krev v mnoha kulturách vnímaná jako znečišťující ve smyslu 

znesvěcující substance, je nasnadě, ţe rituály pouţívající její moc mají nebo měli 

spíše negativní charakter. M. Meggitt (1964) uvádí jako příklad kmen Mae Enga 

na Nové Guineji, kde lidé věří, ţe pokud je menstruační krev přidána do jídla 

muţe, pomalu ho zabije. „Způsobí mu onemocnění a neustálé zvracení, zabije 

jeho krev, která zčerná, zkazí jeho tělesné šťávy takže jeho kůže ztmavne a visí, 

jeho tělo chřadne, otupí jeho důvtip a může vést k pomalému celkovému úpadku, 

který končí smrtí“ (cit. dle DELANEYOVÉ et al., 1976, s. 7). 

V pozitivním slova smyslu je menstruační krev nahlíţena japonskými Aini. 

Slouţí jim jako talisman, který přináší úspěch při lovu, zajišťuje bohatství a slouţí 

k tišení bolesti. Z tohoto důvodu u Ainů neexistuje tabu týkající se pohlavním 

styku s menstruující ţenou, navíc kdyţ muţ z tohoto kmene spatří menstruační 

krev, potře si jí hruď (PASTOR, HORČIČKA, 2000). Menstruační krev byla 
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v minulosti vyuţívána také k výrobě amuletů a nápojům lásky. Magie vyuţívající 

sílu menstruační krve byla rozšířená ve středověku mezi pastevci a farmáři 

jihozápadní Francie (LADURIE, 2005). B. Lincoln uvádí rituál nigerijského 

kmene Tiv, kdy je smíchána ve fajfce krev lidské oběti a menstruační krve za 

účelem zajistit úrodu polím okolo místa, kde se rituál odehrává a zároveň plodnost 

ţen (cit dle BUCKLEYHO, GOTTLIEBOVÉ, 1988, s. 35). 

5.4 Současné tendence o znovuobjevení menstruace  

 

V současné době se objevují více či méně organizované skupiny ţen, které 

usilují o přerámcování a znovuobjevení smyslu menstruace. Naladění se na 

opakující se cyklus, který se liší v jednotlivých fázích. Znovuobjevení ţenské 

spirituality je cílem hnutí New Age. Domnívám se, ţe ţeny v současné době 

začínají přehodnocovat svojí ţenskost a hledají její podstatu. Být ţenou dnes uţ 

pro mnohé neznamená vypadat dobře navenek, ale zároveň se i dobře cítit, coţ 

v sobě nese vyhovování vlastním potřebám mnohdy přizpůsobeným právě 

menstruaci. Toto přerámcování má vést k objevení osobní síly, inspiraci a 

důstojnému společenského náhledu na ni.  

Jednu z veřejných iniciativ podnikla v roce 2004 Gender studies s.r.o pod 

názvem „Tento měsíc menstruuji“. Gender studies je nevládní nezisková 

organizace, která se zabývá poradenstvím a vzděláváním v oblasti vztahů muţů a 

ţen v rámci společnosti (dostupné z http://www.genderstudies.cz/). Výše zmíněná 

iniciativa měla za cíl odtabuizovat téma menstruace. Součástí projektu byla 

výstava v galerii Art Factory na Václavském náměstí. Malíř Jan Paul ve svém 

článku „Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, 

že nejsem vůbec chlap…“ pro Britské listy ostře kritizuje tuto iniciativu, podle něj 

je především způsobem zviditelnění pro Gender studies. Přestoţe je Jan Paul 

jeden z mnoha, myslím, ţe s jeho názorem by se mohl ztotoţnit nejeden z nás. 

Tvrdí, ţe „…jen blázen by si v našem prostředí mohl myslet, že na menstruaci 

nemají ženy právo, anebo že je žena skrze menstruaci méněcennou bytostí. 

Výstava by snad měla logiku tam, kde je žena díky kulturní odlišnosti považována 

v menstruaci za nečistou, ale nikoliv tady“ (PAUL, 2004). Proč proto cítí mnohé 

ţeny ve spojitosti s vlastní menstruací stud? Proč některým ţenám trvá několik let 



52 

 

a jiným se vůbec nepodaří se s menstruací sţít? Většina článků, se kterými jsem 

se ohledně menstruace setkala, odkazovala k její fyziologii a patologii. Ano, 

menstruace je fyziologická záleţitost, poukazuje na to, ţe ţena je schopná mít 

děti. Proč ale vztah k ní je tolik problematický? V naší kultuře nejsme otevřeně 

konfrontováni s tabu, ale k určité represi dochází. Nechcete mít menstruaci? 

Pouţívejte nepřetrţitě antikoncepci. Pokud není menstruace tabu, proč 

v reklamách na hygienické prostředky má tekutina vsakující se do vloţek a 

tampónů modrou barvu, přestoţe jsme denně svědky jiného druhu krve? Nevím, 

jestli je způsob jak tato témata otevřít a zamyslet se nad nimi skrze performance, 

kde v rámci výše zmíněného projektu Gender studies norská umělkyně 

Rita Marhug předvedla se svou dcerou „menstruaci“ před 300 diváky, 

menstruační krev se začala objevovat skrze jejich světlé kalhotky a šaty. Musím 

říct, ţe odtabuizování tématu podle mě nespočívá v tom, ţe budeme chodit se 

zakrvácenou vloţkou po ulici, ale je spíše znovuobjevení smyslu pro kaţdou ţenu 

individuálně. 

Dalším projektem podporujícím přerámcování a změnu pohledu na menstruaci 

byl dokument Diany Fabiánové Moon inside you z roku 2009 (přel. Měsíc v nás). 

Tento dokument vznikal na různých místech světa a D. Fabiánová v něm mluví 

s antropology, psychoterapeuty a lékaři. Její vlastní cesta k tomuto dokumentu 

vedla přes bolestivou menstruaci, kterou nechtěla řešit pouze farmakologicky. 

Celý dokument je velmi citlivou intimní zpovědí. Součástí dokumentu je 

videodeník mladé dívky, která ještě menstruaci nedostala a zaznamenává, jak se 

vyrovnává s menstruací, kterou očekává.  

Tento film získal několik mezinárodních cen a v návaznosti na něj se 

připravuje projekt „Měsíc v nás“, který se uskuteční 19. a 20. listopadu 2010. 

Tento projekt má podtitul měsíc v nás - otevřený dialog a má přivést pozornost 

veřejnosti k tomuto tématu, které je do jisté míry tabu. Projektu se mají zúčastnit 

odborníci z oblasti gynekologie, porodnictví, sociologové, psychologové, zástupci 

přístupu celostní medicíny a další. Záštitu nad celým projektem převzala 

Olga Sommerová (dostupné z http://mesicvnas.cz/). 

Z výše zmíněných projektů a iniciativ je vidět, ţe téma menstruace je ţivé a 

nejenom z hlediska fyziologie. Stále něčím, co je těţko pojmenovatelné, přitahuje 
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pozornost lidí. Poslední dobou se také setkávám s iniciativou matek, které chtějí 

nějakým způsobem obnovit rituál první menstruace. Hledají způsob, jak předat 

smysl menstruace svým dcerám. M. Zenack, která se zabývá rituály menarche, 

uvádí, ţe základním prostředkem k obnovení matrilineární iniciace, tedy způsobu, 

kdy starší ţeny předávání znalosti a zkušenosti mladším, je rituál. Domnívá se, ţe 

pokud mladá ţena projde takovýmto rituálem, stává se pro ni a zároveň i pro její 

matku menstruace smysluplnější. Mladá ţena je schopna lépe přijmout menstruaci 

a své pocity, neboť ví, ţe jsou přirozené a sdílejí je ţeny od nepaměti. Pozornost 

komunity by v této době měla být upřena k potřebám dívky a zároveň by ji 

komunita měla instruovat ohledně očekávání, které od ní společnost a rodina tímto 

stávajícím okamţikem má. Podle jejich slov by měla přechodový rituál vést 

babička nové ženy (tento termín pouţívá M. Zenack a já se k němu také přikláním, 

má-li být přechodový rituál přechodem od dětství k dospělosti, přijde mi 

neadekvátní volit slovo „dívka“, pozn. autorky). Rituálu by se měly zúčastnit 

ţeny, které má ţena ráda a které mají rády ji. Podle M. Zenackové je důleţité 

vytvořit bezpečný prostor bez rušivých prvků. K vytvoření takovéhoto prostoru 

přispívá vytvoření posvátného místa pomocí oltáře. Ţeně by mělo být uděleno 

poţehnání od kaţdé ţeny, která se rituálu zúčastní. Dále můţe ţena symbolicky 

projít bránou od dětství k dospělost, kdy se vzdá svých hraček a stane se ţenou se 

všemi povinnosti, které k tomu náleţí. Rituál mohou doprovázet písně, vyprávění 

příběhů, básně a podobně. Ţena se také můţe v rámci rituálu ozdobit červenými 

šperky, můţe mít na sobě červené kalhotky a jiné, v tomto směru nechává M. 

Zenack volnost kreativitě a fantazii. Po skončení rituálu se k ţenám mohou 

připojit i dívky, které menstruaci ještě nedostaly, a muţi (ZENACK, 2010).  

Jiné přístupy k menstruaci zmiňuje článek, který cituje knihu L. Owen z roku 

1993 Her blood is gold. Článek odkazuje ke krokům jak zvýšit menstruační 

uvědomění skrze několik následujících rad. Článek nabádá ţeny, aby si například 

napsaly tři pojmenování pro menstruaci a přemýšlely o nich a o tom, co o 

menstruaci vypovídají. Dále vede ţeny k tomu, aby se zamyslely, jaké to pro ně je 

menstruovat. L. Owen doporučuje zapisovat si pocity a proţívání v rámci 

menstruace po dobu 2 – 3 měsíců, pak se k nim vrátit a zreflektovat skrze ně vztah 

k vlastnímu tělu. Zajímavým způsobem vede ţeny k zamyšlení, jak by se k sobě 
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chovali muţi, kdyby kaţdý měsíc menstruovali, a jak by vypadal svět (dostupné z 

http://bohyne.mysteria.cz).  

Výše zmíněné odstavce dokazují, ţe na menstruaci nelze nahlíţet pouze 

z fyziologického hlediska. Výskyt první menstruace je v řadě kultur opředen 

iniciačními rituály, které znamenají pro dívku přechod z dětství do dospělosti. 

Tyto rituály mají různé podoby specifické pro danou kulturu. Iniciačním rituálem 

zvyky ohledně menstruace nekončí. Opakující se menstruace je pramenem 

omezení a zákazů, které ţena musí dodrţovat. Podle významu, jaký menstruaci 

daná kultura dává, můţe být odpovídajícím způsobem i menstruační krev vyuţita 

v rámci dalších rituálů. Jelikoţ menstruace je zdrojem tabu a panuje víra, ţe je 

pro většinu kultur v symbolické rovině znečišťující, ţeny v této době různým 

způsobem dávají najevo, jestli jsou nebezpečné tím, ţe mají menstruaci či 

nikoliv. V současné době se vyskytují různé iniciativy, které se snaţí o 

znovuobjevení menstruace a její odtabuizování. Kromě změny pohledu na 

menstruaci se objevují ţenská společenství a skupiny, které se snaţí obnovit 

oslavy menarche jako způsobu jak předávat zkušenosti, znalosti a pocit 

sounáleţitosti mezi všemi ţenami.  

  

http://bohyne.mysteria.cz/
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6 MENSTRUACE JAKO KOMERCE, REKLAMA A 

POLITIKA 
 

Pokud opomeneme kulturní a historické souvislosti, které se týkají menstruace, 

můţe mít tento fenomén atributy, které mu dáme. Můţe být snadno předmětem 

manipulace, ale i dobře komerčně vyuţitelným artiklem. V následujících 

odstavcích se budu snaţit poukázat i na tyto souvislosti, které nemusí být na první 

pohled tak dobře čitelné/zřetelné. 

6.1 Menstruace jako prodejní artikl 

 

Celých 70 % ţen pouţívá v době menstruace tampóny. Celkový počet tampónů 

vypotřebovaných za ţivot se můţe vyšplhat aţ k číslu 11 400 (dostupné z 

http://facts.randomhistory.com). Pokud je v  balíčku 16 tampónů a jejich cena se 

pohybuje kolem 40 korun, znamená to 713 balení a částku 28 520 korun coţ 

určitě není málo, nehledě na to, ţe hygienické prostředky většinou nejsou 

recyklovatelné a tím pádem poškozují ţivotní prostředí. Objevují se i názory, ţe 

menstruační vloţky a tampóny obsahují bělidla, která jsou dokonce zdraví 

škodlivá. S. Moalem (2010) tvrdí, ţe v západní společnosti je menstruace 

nejčastějším předmětem reklamy. Podle odhadů činil příjem za hygienické 

prostředky v roce 2004 v USA 3,04 miliardy dolarů. Hygienické prostředky 

spojené s menstruací nejsou výdobytkem moderní společnosti. Obdobu dnešních 

tampónů (měkčený papyrus) pouţívaly ţeny jiţ ve starém Egyptě, ve starém 

Řecku pouţívaly ţeny cupaninu obmotanou okolo dřevěné tyčky a africké ţeny se 

spoléhaly na mechy a další rostliny (MOALEM, 2010).  

První komerční hygienický výrobek se objevil na trhu v roce 1896. Tento 

výrobek představila firma Johnson & Johnson. Jeho uvedení na trh bylo ovšem 

propadákem, neboť menstruační výrobky byly povaţovány za neslušné. Dalším a 

tentokrát uţ úspěšným pokusem bylo v roce 1921 uvedení vloţek Kotex 

společnosti Kimberly – Clark. Skrytým klíčem k úspěchu, jak tvrdí T. Heirich a 

B. Batchelor, byl systém prodeje. Hygienické prostředky byly vystaveny na 

http://facts.randomhistory.com/
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stojanu, takţe si je ţena mohla sama vzít a peníze vloţila do kasičky 

s minimálním úsilí komunikace a pozorností okolí (cit. dle MOALEM, 2010, 

s. 41). 

Hygienické prostředky byly nahlíţeny jako něco, co se musí neustále vyvíjet a 

reklama týkající se hygienických prostředků akcentovala ideologii dané doby. 

Tampóny byly ve 30. letech 20. století zakázány, pouţívaly je jen ţeny z okraje 

společnosti a ty, které se chtěly ţivit jako herečky, sportovkyně a prostitutky 

(MOALEM, 2010). Ve čtyřicátých letech byly reklamy podmíněné potřebou 

ţenské pracovní síly. Ţeny byly zobrazované jako vytrvalé a práceschopné, 

přestoţe menstruují. Tento obrat je v kontrastu ke studiím, který se snaţily 

bojkotovat studium ţen na vysokých školách pod záminkou, ţe ţeny díky své 

periodě nejsou schopny koncentrace a podávání stejných studijních výkonů jako 

muţi. Změnil se i způsob reklamy, uţ se jednalo o „ţeny“ namísto pojmenování 

„dívky“. Po válce došlo k obratu, kdy místo ţeny bylo opět především 

v domácnosti a ne v továrních halách. Ţeny byly zobrazovány bez těla a označení 

„dívka“ se objevovalo více neţ ve čtyřicátých letech. V šedesátých letech je 

menstruace v reklamách označována jako „obtíţné dny“, „problematické“, „ty dny 

v měsíci“ a podobně. O hygienických prostředcích se sice mluví, ale většinou byly 

v reklamách prezentovány zabalené po jedno nebo v celém balení. Nezabalený 

tampon byl v reklamě ukázán aţ v roce 1968. Další zajímavostí je, ţe reklama na 

hygienické prostředky byla v televizi a rozhlase zakázaná aţ do roku 1972. 

Upustíme-li od ideologie, jsou menstruační prostředky spojovány se strachem a 

nadějí zároveň. Se strachem z nehody v podobě prosáknutí a naděje, ţe nám bude 

umoţněno chovat se jako v jakýkoliv jiný den (DELANEY et al., 1977).  

Reklama dnešních dní odvolává na pocit „bezpečí“, „jistoty“ a „ochrany“. 

Pouţíváním vloţek se můţeme „soustředit na příjemnější věci“ a „být cool“. 

Reklama aţ do dnešních dnů předpokládá, ţe menstruace je něco nepříjemného, 

něco, co by se mělo schovat. Reklamní kampaň výrobků Always pojmenovává 

menstruační krev jako „tekutinu“ nebo „menstruační tekutinu“. V dokumentu D. 

Fabiánové z roku 2009 se ukazuje, ţe kaţdou sekundu menstruuje 25 % ţen. Tyto 

ţeny jsou v kontaktu s touto tekutinou, jsou v kontaktu s menstruační krví. Pokud 

tvrdíme, ţe ţijeme ve společnosti, kde menstruace není tabuizovaná a běţně 
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slyšíme, ţe je to přirozená věc, proč je potom v reklamách prezentovaná 

v negativním světle, proč nejsou skutečnosti týkající se menstruace 

pojmenovávány těmi správnými slovy? Nepomáháme tak udrţovat stereotypy 

myšlení? 

V posledních pár letech se začíná mluvit o ekologických hygienických 

prostředcích. O bavlněných vloţkách, které mají rozmanitý design, o houbách, 

které sloţí jako tampóny a jsou z přírodních materiálů a menstruačních kalíšcích. 

Všechny tyto výrobky jsou určeny k opakovanému pouţití a jsou na bitevním poli 

s komerčně a masově vyráběnými hygienickými prostředky. Zajímavostí je, ţe 

menstruační kalíšek byl v Americe představen jiţ v šedesátých letech 

(DELANEY  et al., 1977). U nás se o něm hovoří v ţenských skupinách 

posledních 4 - 5 let. 

Potřebujeme hygienické vloţky a tampóny, abychom se cítili svěţe? Z výše 

uvedených odstavců vyplývá, jak je moţné s fyziologickou funkcí moţné 

manipulovat a udělat z ní velmi dobrý prodejní artikl, který skryje před námi to, 

co by mohlo být okolí na obtíţ. 
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7  PRAKTICKÁ ČÁST 
 

7.1  Cíle praktické části 

 

Zatímco teoretická část je zaměřena na dvě úrovně antropologického přístupu. 

Na fakt, ţe menstruace se vyskytuje u všech ţen na světě a je tudíţ lidskou 

přirozeností a dále pak na fakt na kulturní podmíněnost tohoto fenoménu. 

Praktická část má za cíl nastínit individuální muţský a ţenský pohled 

na menstruaci v rámci naší kultury. Jak velké tabu je menstruace v naší kultuře? 

Jsme schopni o něm mluvit? Kolik lidí si uţívá sex i v době menstruace? 

Odpovědi na tyto i další otázky jsem se snaţila najít v orientačním výzkumu. 

7.2 Metodologie 

 

Jako způsob získávání dat jsem zvolila dotazníkové šetření. J. Ferjenčík 

(2000) tento typ výzkumu označuje jako orientační, cíle jsou především 

deskriptivní a mají slouţit k zorientování se v daném problému. Jelikoţ mě zajímal 

pohled muţů i ţen, vyhotovila jsem dva druhy dotazníků. Jeden obsáhlejší určený 

pro ţeny a druhý méně obsáhlý určený pro muţe. Jelikoţ jsem si byla vědoma 

toho, ţe nemám dostatečné zdroje na klasický výzkum a podmínka 

reprezentativnost vzorku proto nebude naplněna, vybírala jsem respondenty 

z okruhu známých a dále metodou „snowball“, tedy postupným nabalováním. 

Nebála jsem se oslovit respondenty i přes relativně nové sociální sítě jako je 

Facebook, neboť mě zajímalo, jak lidé budou na mou výzvu reagovat. U ţen se 

tento způsob oslovení osvědčil u 17 % ţen a u muţů aţ u 50 %. Tento neosobní 

způsob kontaktování mi přišel vhodný, neboť zaručoval dostatečné soukromí na 

vyplňování dotazníku. F. Warner (2009) profesorka pensylvánské univerzity a 

dlouholetá členka etické komise zaměřující se na výzkum uvádí, ţe výzkum 

prováděný online má velký potenciál transformovat formy výzkum Jako důleţité 

při těchto formách výzkumu vnímá dostatečné zaručení anonymity a získání 
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informovaného souhlasu od respondentů. Jako jednu moţnost uvádí vytvořit na 

Facebooku stránku, kde je výzkum prezentován a jeho respondenti jsou 

obeznámeni s účelem a způsobem pouţití získaných dat. Stránku k tomuto účelu 

jsem na Facebooku vytvořila. Na stránce jsem informovala respondenty o účelu 

dotazníku a přislíbila anonymity odpovědí v jejich zpracování. V dotazníku jsem 

zvolila otázky uzavřené, uzavřené, kdy bylo moţné vybrat i více moţností a 

otázky otevřené, kdy měli respondenti se vyjádřit vlastními slovy. Z důvodu 

dodrţení etiky výzkumu byli respondenti ujištěni, ţe výsledky šetření budou 

anonymní a budou pouţity výhradně pro potřeby diplomové práce. 

Před samotnou distribucí dotazníku jsem jej dala k nahlédnutí 3 ţenám a 3 

muţům, aby byla zaručena srozumitelnost otázek. Otázky se jim jevily 

srozumitelné, a proto jsem dotazník neupravovala, a v původním znění ho poslala 

s ţádostí k vyplnění respondentům. 

7.3 Výchozí hypotézy 

 

Při formulaci hypotéz jsem vycházela především z teoretické části.  

1. Základní znalosti ohledně fyziologie menstruace jsou na velmi dobré úrovni. 

2. Dívky se s příchodem menstruace svěřují rodinným příslušníkům. 

3. Rituály nebo oslavy spojené s první menstruací nejsou v České republice 

v současnosti udržovány. 

4. Sex v době menstruace je pro většinu lidí nepřípustný. 

7.4 Charakteristika cílové skupiny 

 

Dotazník mi zodpovědělo 40 ţen a 20 muţů. Věkové rozmezí ţen se 

pohybovalo od 16 do 51 let. Věkový průměr respondentek byl 26,8 let. 

Devatenáct respondetek mělo vysokoškolské vzdělání, devatenáct středoškolské 

vzdělání s maturitou, jedna ţeny byla absolventkou učiliště a jedna měla základní 

vzdělání. Třináct respondentek pocházelo z města nad 1 mil. obyvatel, pět 

respondentek bylo z města nad 100 tis. obyvatel, tři ţeny byly z měst pod 50 tis. 
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obyvatel, dotazníkového šetření se dále zúčastnilo jedenáct ţen z měst s velikostí 

nad 10 tis. obyvatel a osm z měst pod 10 tis.obyvatel. Dvacet pět ţen se nahlásilo 

k ţádnému náboţenství, čtyři ţeny se hlásily ke katolickému vyznání, dvě ţeny ke 

křesťanskému vyznání, jedna k ţidovsko–křesťanskému, jedna ţena vyznávala 

víru v Bohyni a sedm ţen vyznávalo něco, co pojmenovávalo vlastními slovy jako 

„vyšší moc, sílu, princip, přírodu.“. Devatenáct ţen bere hormonální 

antikoncepci. Devět z nich uţívá hormonální antikoncepci jako prostředek 

k úpravě nepravidelné menstruace, bolestivé menstruace a problémů s pletí. 

Dvacet jedna ţen hormonální antikoncepci v současné době neuţívá. Přestoţe 

uţívání hormonální antikoncepce změní menstruační cyklus, dochází k blokaci 

ovulace a menstruační krvácení se dostavuje jen na základě poklesu hladiny 

hormonů, zařadila jsem tyto ţeny do výzkumu, neboť u nich dochází ke krvácení 

a jsou proto také částečně schopné reflektovat svou menstruaci. 

Skupina muţů se pohybovala ve věkovém rozmezí od 19 do 50 let, kdy 

věkový průměr byl 27,75 let. Jedenáct muţů mělo středoškolské vzdělání 

s maturitou a devět vysokoškolské vzdělání. V oblasti víry byla skupina muţů 

rozmanitější v porovnání se ţenami. Dvanáct muţů uvedlo, ţe je bez vyznání, 

jeden byl pravoslavného vyznání,jeden se prohlašoval za pohana, vírou jednoho 

muţe byl sex, jeden muţ se označil za „věřícího ateistu“, další muţ se hlásil k 

“víře v sám sebe a zákonitosti vesmíru“ , jeden muţ se identifikoval s křesťanskou 

vírou a dva s vírou římskokatolickou. Dvanáct muţů pocházelo z města nad 1 mil. 

obyvatel, jeden muţ pocházel z města nad 100 tis. obyvatel, pět muţů pocházelo 

z města nad 10 tis. obyvatel a dva z města pod 10 tis. obyvatel. Devět muţů 

uvedlo, ţe má stálou partnerku a sdílí s ní společnou domácnost, osm muţů má 

stálou partnerku, ale nebydlí spolu, dva z muţů jsou bez stálé partnerky a jeden 

muţ má partnera. Tuto otázku jsem zařadila, do dotazníku, protoţe to, jestli má 

muţ partnerku, můţe ovlivnit skutečnost, jakým způsobem vnímá menstruaci. 

Není to něco, co by se ho netýkalo, ale svým způsobem to ovlivňuje i jeho 

samého. 
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7.4.1 Vyhodnocení dotazníku muži - ženy  

 

První část otázek byla v obou dotaznících stejná a byla zaměřená na obecné 

informace týkající se menstruace. Zajímalo mě, jak jsou ţeny a muţi po 

teoretické stránce  seznámeni s fyziologií menstruace. Tato část se skládala ze čtyř 

otázek. 

1. otázka: Co je menstruace?  

Správně odpovědělo 85 % muţů a 97,5 % ţen. Dva muţi (10 %) a jedna ţena (2,5 

%) se domnívali, ţe se jedná o období, kdy je ţenské tělo nejlépe připraveno na 

těhotenství a jeden muţ (5 %) se domníval, ţe je to plodné období. 

2. otázka: Co je ovulace? 

 Správně odpovědělo 90 % muţů a 95% ţen. To, ţe je ovulace doba těsně před 

menstruací si myslelo 10 % muţů a 5 % ţen. 

3. otázka: Kdy k ovulaci dochází? 

 Správně odpovědělo 65% muţů a 90% ţen. Podle 25% muţů a 10% ţen 

k ovulaci dochází těsně před menstruací. To, ţe ovulace je doba těsně po 

menstruaci si myslí 10 % muţů a ţádná ţena. 

4. otázka: Kdy je největší možnost otěhotnění? 

 Správně odpovědělo 80% muţů a 100% ţen. Podle 15% muţů je ţena 

nejplodnější těsně před menstruací a 5% muţů se domnívá, ţe je to doba ihned po 

menstruaci. 

Z odpovědí vyplývá, ţe ţen, coţ jsem předpokládala, ale i muţi mají dobré 

povědomí o fyziologii menstruačního cyklu. Přestoţe všechny ţeny odpověděly, 

ţe největší moţnost otěhotnění je v době ovulace, ne všechny věděly, kdy přesně 

k ovulaci dochází. 

Další sada otázek se v jednotlivých dotaznících lišila. U ţen se týkala 

subjektivních faktů a potíží v období menstruace. 



62 

 

  



63 

 

7.4.2  Dotazník ženy 

 

Otázka č. 5: Kolik Vám bylo, když jste dostala první menstruaci? 

 Věk první menstruace se pohyboval od 11 do 15 let. Průměrný věk menarche byl 

12,75 let. I. Crha (2008) uvádí fyziologické rozpětí od10 do 15 let věku ţeny, kdy 

průměrný věk první menstruace je 12,5 roku. Všechny ţeny splňovaly udané 

fyziologické rozmezí pro výskyt první menstruace. 

Otázka č. 6 : V době těsně před menstruací pociťuji? 

 Ţeny měly v této otázce na výběr z několika moţností. Tato otázkou mapuje 

četnost výskytu premenstruačního syndromu. Některé zdroje uvádějí, ţe 

premenstruačním syndromem trpí aţ 80% ţen a uvádí, ţe se můţe jednat aţ o 150 

různých příznaků zahrnujících například bolesti hlavy, pocity napětí, úzkost, 

poruchy spánku apod. Vybrala jsem z nich pouze ty, které jsou s menstruací 

nejčastěji spojovány. 

 

 

Graf 1 – Nejčastější fyziologické a psychické projevy v době před menstruací 
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Otázka č. 7: Vaše menstruace je? 

a)pravidelná 

b)nepravidelná 

 Celých 75 % ţen uvedlo pravidelnou a 25 % ţen nepravidelnou menstruaci. 

Otázka č. 8: Menstruace je pro Vás? 

 Z následujících moţností 60 % ţen odpovědělo, ţe je pro ně menstruace spojená 

s bolestmi břicha, hlavy a zad. Pro 37,5 % je menstruace normální stav, kdy skoro 

neví, ţe menstruují a naopak pro 2,5 % ţen je to doba, kdy nejsou schopny 

normálně fungovat. 

Otázka č. 9: V případě, že máte bolestivou menstruaci, je bolest? 

a) snesitelná 

b) nesnesitelná 

 Celých 85% ţen uvedlo, ţe je bolest snesitelná a dá se vydrţet v porovnání s 15 

% ţen, které označily svou bolest za nesnesitelnou.  

Otázka č. 10: Způsob jakým řešíte menstruační bolest? 

Tato otázka byla volná, to znamená, ţe neobsahovala předem dané moţnosti. 

Výsledkem je rozmanitý graf, ze kterého vyplývá, ţe 37 % ţen řeší bolest pomocí 

medikamentů, 25 % ţen preferuje teplé obklady nebo sprchu a 15 % ţen bere 

hormonální antikoncepci. Zbylá procenta ţen vyuţívají kombinaci výše zmíněných 

praktik, klid nebo bolest neřeší. 

 



65 

 

 

Graf 2- Způsob tišení menstruačních bolestí 

Následující část otázek byla zaměřená na vlastní postoje, které zaujímají ţeny 

k menstruaci. 

Otázka č. 11: Informace o menstruaci jste získala? 

 Následoval výčet moţností s jednou volnou kolonkou v případě, ţe by byl 

zdrojem informací někdo nebo něco jiného neţ dané moţnosti. V této otázce bylo 

moţné označit více variant. 

Většina ţen se informace ohledně menstruace dozvědělo od matky (30 %), dále 

nejvíce vyuţívaným zdrojem informací byla literatura 26 %, kamarádky byly 

zdrojem informací v 21 % případů. Škola byla v případě mých respondentek 

zdrojem informací ve17 % případů, internet pak pouze v 6 % případů. Z výsledů 

vyplývá, ţe ţeny čerpaly informace ohledně menstruace z více zdrojů, kdy 

nejčastějším informátorem zůstává matka.  
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Otázka č. 12: První menstruace pro mě byla:  

a) něco na, co jsem se těšila 

b)něco, co mě překvapilo 

c) něco, co mě vyděsilo 

d) něco na, co jsem nebyla připravená 

Nejvíce ţen označilo menstruaci za něco, co očekávaly (42,5 %), ve 20 % případů 

byla menstruace něco, na co ţeny nebyly připravené, 15 % ţen menstruaci 

označilo jako něco, co je vyděsilo a 15 % ţen označilo menstruaci za něco, na co 

se těšily. Pouze 7,5 % ţen bylo příchodem první menstruace vyděšeno. 

 

Otázka č. 13: V některých kulturách je pro dívku v době, kdy dostane první 

menstruaci, uspořádaná oslava, nebo je obdarována členy společenství, ve 

kterém žije. Proběhla u Vás doma nebo ve společenství nějaká oslava, 

popřípadě jste dostala dárek?  

Celých 95 % ţen uvedlo, ţe nikoliv a pouze 5 % procent ţen uvedlo, ţe se 

s něčím podobným setkalo. Tato otázka měla odkazovat na existenci nějaké formy 

přechodových rituálů v naší společnosti. Z uvedených údajů vyplývá, ţe tyto 

formy rituálů nebyly běţné. Doplňující otázka mapovala, o jakou formu oslavy 

nebo dárku se jednalo. Jedna ţena uvedla, ţe dostala od matky časopis a matka to 

chtěla dále slavit, ale dotyčná ţena uvádí, ţe se styděla. Jiná ţena uvedla, ţe její 

matka oznámila při nedělním obědě, kde seděla celá rodina, "tak máme v rodině 

další dospělou ženu."  

 

Otázka č. 14: V době, kdy jste dostala první menstruaci, jste se svěřila?  

Následoval výčet moţností, kdy se nejvíce ţen svěřilo matce (67 %), dále se ţeny 

svěřily kamarádce (20 %), sourozenci (7 %) a 6 % ţen se nesvěřilo nikomu. 

Otázka č. 15: Měla jste možnost mluvit s někým otevřeně o menstruaci?  
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Na a tuto otázku odpovědělo ano 52,5 % ţen, další skupina ţen měla moţnost 

s někým otevřeně mluvit, ale nevyuţila ji (32,5 %) a 15 % ţen nemělo tuto 

moţnost vůbec. 

 

Otázka č. 16: Menstruaci prožíváte, nebo jste prožívala, jako:  

a) něco přirozeného 

b) něco,  za co se stydíte 

c) dobu, kdy se cítíte žensky 

Celých 77,5 % ţen vnímá menstruaci jako přirozenou součást ţivota ţeny, při 

menstruaci se cítí „ţensky“ 10 % a za svou menstruaci se stydí 7,5 % ţen. Pouze 

2,5 % ţen uvedlo, ţe svou menstruaci dříve vnímaly jako „prokletí“, ale dnes jí 

vidí pozitivně a další 2,5 % ţen uvedlo posun od „něčeho, za co se styděla, 

k pocitu ženskosti.“ 

 

Otázka č. 17: V době menstruace přizpůsobujete svoje každodenní činnosti 

tomu, že menstruujete? 

Tato otázka byla v případě kladné odpovědi rozšířena na podotázku, která se 

zaměřovala na konkrétní přizpůsobení kaţdodenních činností. Celých 70 % ţen, 

které zodpověděly můj dotazník, se ve svých aktivitách nepřizpůsobuje 

menstruačnímu cyklu a 30 % ţen kaţdý měsíc své aktivity přizpůsobuje. Mezi 

konkrétními příklady převládalo sníţení fyzické aktivity a sportu (alespoň 

v prvních dnech), častější sprchování a vyhýbání se koupání v bazénech. Dále se 

mezi odpověďmi vyskytly zvyky, jako je zvýšená koncentrace na sebe či omezení 

chození do společnosti. Některé ţeny uzpůsobují menstruaci své oblečení a 

vyhýbají se sexu, protoţe se necítí, nebo je to pro ně z různých důvodů 

nepřípustné. O tom více dále. Některé ţeny zmínily, ţe je to pro ně období 

inspirace, kdy dostávají nejlepší nápady. 
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Otázka č. 18: Sex v době menstruace je pro Vás:  

a)nepřípustný 

b) nemáte s tím problém 

c)užíváte si ho 

d) dosud nemáte osobní zkušenost 

Sex v době menstruace je v mnohých kulturách tabu. Češky, které zodpověděly 

můj dotazník v 55 % nemají problém s tím uţívat si sexu i během menstruace. 

Ovšem pro 25 % ţen je sex v době menstruace nepřípustný- tabu, 12,5 % ţen se 

sexem v době menstruace nemá zkušenost a 7,5 % ţen si ho uţívá. 

 

Otázka č. 19: Zvažujete sex v době menstruace podle postoje partnera? 

Postojem partnera ohledně sexu v době menstruace se řídí 67,5 % ţena a 32,5 % 

ţen nikoliv. 

 

Otázka č. 20: Důvodem odmítání sexu v době menstruace je?  

V této otázce bylo moţné označit více odpovědí. Pokud ţeny v době menstruace 

odmítají pohlavní styk je v 54 % příčinou pocit nečistoty, v 18,5 % postoj partnera, 

ztráta sexuálního apetitu v 18, 5 % a ve 9 % zdravotní hledisko. 

Otázka č. 21: Kdybyste si mohla vybrat, tak byste: 

a) neměla menstruaci vůbec 

b) měla menstruaci méně často (například 1krát za 3 měsíce) 

c) menstruovala každý měsíc 

V této otázce by pouze 17,5 % ţen menstruovalo kaţdý měsíc, kdyby si mohly 

vybrat, dalších 37,5 % by menstruovalo jednou za 3 měsíce a celých 45% by 

nemenstruovalo vůbec. 
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Otázka č. 22: Rozhovor na téma menstruace je pro Vás: 

a) zbytečný 

b) zajímá Vás 

c) soukromá záležitost, kterou není potřeba rozebírat 

d) jste nikdy nevedla 

Rozhovor na téma menstruace připadá zajímavý 65 % ţen, dalších 15 % ţen se 

domnívá, ţe menstruace je soukromá záleţitost, o které se není nutné bavit. Pro 

10%  ţen je tento druh rozhovoru zbytečný a celých 10 % ţen přiznalo, ţe tento 

druh rozhovoru nikdy nevedlo. 

 

Otázka č. 23: Pokud mluvíte o menstruaci, tak s kým především? 

Celých 53 % ţen rozhovor na téma menstruace vede s kamarádkami, 31 % ţen o 

menstruaci hovoří s partnerem, 11 % ţen s matkou a 5 % ţen  hovoří na toto téma 

s jiným rodinným příslušníkem. 

 

Graf 3 – Rozhovor na téma menstruace 
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7.4.3 Dotazník muži  

 

Podobně jako další výše zmíněná část dotazníku pro ţeny tak i následující část 

dotazníku pro muţe měla prozkoumat postoje muţů vůči menstruaci. 

 

Otázka č. 5: Informace o menstruaci jste se dozvěděl?  

Na tuto otázku bylo moţné zvolit více moţností. Nejvíce muţů se informace 

ohledně menstruace dozvědělo od svých partnerek 27 % a dalších 27% ve škole při 

výuce. Celých 24 % muţů se informace dozvědělo od svých rodičů nebo jiných 

příbuzných, dalších 12 % muţů se informovalo z knih a časopisů, v 6 % od 

kamaráda a v 3 % z internetu. 

 

Otázka č. 6: Menstruaci vnímáte jako: 

a) něco nechutného 

b) něco přirozeného 

c) něco nad čím jste nějak zvlášť nepřemýšlel 

d) dobu, kdy nemůžete mít se svou partnerkou sex 

V 80 % odpovědí muţů převládl názor, ţe menstruace je něco přirozeného, 

menstruaci vnímá jako období, kdy nemůţe mít pohlavní styk se svou partnerkou, 

15 % muţů a 5 % muţů o tom nikdy zvlášť nepřemýšlelo. 

 

Otázka č. 7: Kdyby Vás partnerka požádala, abyste jí koupil menstruační 

vložky nebo tampóny:  

a) neměl byste s tím problém 

b) styděl byste se (vadilo by vám to), ale udělal byste to 

c) v žádném případě byste to neudělal 

V této situaci by s nákupem hygienických prostředků nemělo problém 95 % muţů 

a pouze 5 % muţů by se stydělo, ale menstruační vloţky nebo tampóny by své 

partnerce koupili. 
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Otázka č. 8: Vzpomněl byste si na nějaké značky menstruačních vložek nebo 

tampónů?  

Tato otázky prověřila, ţe většina muţů se orientuje i ve značkách hygienických 

pomůcek pro ţeny. Nejčastěji zmiňovanými značkami byly: Always, Tampax, 

O.B. a Kotex. 

 

Otázka č. 9: Téma menstruace je pro Vás: 

a) ženská záležitost, do níž se nepletete 

b) zajímavé 

c) nezajímavé a nijak Vás neoslovuje 

Pro 60 % muţů je menstruace ţenská záleţitost, do které se nepletou, pro 30 % 

muţů je toto téma zajímavé a 10 % muţů nijak neoslovuje a nezajímá je. 

 

Otázka č. 10: Poznáte na své partnerce kdy má dostat menstruaci?  

V této otázce 65 % muţů odpovědělo kladně a 35 % muţů záporně. V případě 

kladné odpovědi měli muţi za úkol specifikovat, podle jakých signálů to na své 

partnerce poznají. Většina muţů odkazovala na změnu nálady, podráţděnost a 

přecitlivělost. Někteří muţi vnímají projevy blíţící se menstruace jako neklid, dále 

se s ní nedá komunikovat a pro dotyčného je to někdy těžké. Další muţi si všímají 

chuti na sladké, ztráty chuti na sex a zvýšené únavy. Někteří muţi se odvolávají na 

pravidelnost cyklu a prostě vědí, kdy to přijde. 

 

Otázka č. 12: Sex v době menstruace  

a) je tabu - nepřipadá v úvahu 

b) běžně praktikujete 

c) nevyhledáváte  

d) je zajímavější než v jiné dny 

e) by Vám nevadil, ale partnerka ho odmítá 
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Sex v době menstruace nevyhledává 45 % muţů, 40% muţů sex v době 

menstruace běţně praktikuje, 10 % muţů by nevadil, ale partnerka je proti. Pro 5 

% muţů je sex v době menstruace zajímavější neţ v jiné dny. 

 

Otázka č. 13: Důvodem sexuální abstinence v době menstruace je pocit: 

a) „nečistoty“ partnerky 

b) zdravotní hledisko 

c) odmítání ze strany partnerky 

d) pocit, že se „to nedělá“ 

U 33 % muţů převládá pocit, ţe není správné mít pohlavní styk s menstruující 

ţenou. Pro 25 % muţů je zábranou pro sex v době menstruace je pocit „nečistoty“ 

partnerky. Důvodem sexuální abstinence v době menstruace je v 21 %  odmítání 

ze strany partnerky a pro 21 % muţů je to zdravotní hledisko. 

 

Graf 4 – Důvod sexuální abstinence 

7.5 Ověření hypotéz 

 

1. hypotéza: Základní znalosti ohledně fyziologie menstruace jsou na velmi 

dobré úrovni. 
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Tato hypotéza se potvrdila, přestoţe znalosti ţen byly lepší, muţi se v základních 

tématech týkající se menstruace orientovali. Na otázku: „Co je menstruace?“ 

odpovědělo správně 85 % muţů a 97,5 % ţen. Na otázku: „ Co je ovulace? “ 

odpovědělo dobře 90 % muţů a 95 % ţen. Otázku: „ Kdy k ovulaci dochází?“ 

zodpovědělo správně 65 % muţů a 90 % ţen. Na poslední otázku z části 

dotazníku, který měl prověřit znalosti týkající se menstruačního cyklu v 

období ovulace, odpovědělo dobře 100 % ţen a 80 % muţů. 

2. hypotéza: Dívky se s příchodem menstruace svěřují převážně rodinným 

příslušníkům. 

Tato hypotéza se potvrdila celých 67 % ţen se svěřilo se svou první menstruací 

matce a dalších 7 % se svěřilo sourozenci, 20 % kamarádce a pouze 6 % ţen se 

nikomu se svou první menstruací nesvěřilo. 

3. hypotéza: Rituály nebo oslavy spojené s první menstruací nejsou v České 

republice v současnosti udržovány.  

Tato hypotéza se potvrdila. Celých 95 % dotázaných ţen uvedlo, ţe pro ně v rámci 

příchodu první menstruace nebyla uspořádaná ţádná oslava, ani se jim nedostalo 

ţádného dárku. Pouze 5 % ţen uvedlo, ţe jejich změna stavu byla vnějším okolím 

nějak významněji reflektována. 

4.hypotéza: Sex v době menstruace je pro většinu lidí nepřípustný. 

Tato hypotéza se v mém orientačním výzkumu nepotvrdila. Pouze 25 % ţen má 

problém si uţívat sex v době menstruace, je to pro ně tabu. V muţské skupině byla 

procenta podstatně vyšší. Celkem 45 % muţů nevyhledává pohlavní styk v době 

menstruace. U muţů se dále objevil rozpor mezi těmi, kteří by s pohlavním stykem 

během menstruace neměli problém, ale jejich partnerky jsou proti. 

7.6 Interpretace výsledků  

 

 V dotazníku jsem měla moţnost posoudit znalosti, postoje a proţívání ţen 

v souvislosti s jejich menstruací. Tuto moţnost jsem měla zprostředkovaně také u 

muţů. Dotazy týkající se orientace ve fyziologii byly velmi elementární a moţná 
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proto nejen ţeny, ale překvapivě i muţi prokázali velmi dobré znalosti a 

orientovanost v problematice. Výraznější informovanost ţen ohledně nejvhodnější 

doby k oplodnění jsem vyhodnotila jako vlastní zájem žen. Domnívám se, ţe 

nedostatečná informovanost u muţů můţe vycházet i ze zvoleného způsobu 

antikoncepce. Mám na mysli především uţívání hormonální antikoncepce. 

V otázce regulace koncepce je vše na ţeně a muţ se nemusí „starat“. 

Z fyziologického hlediska navíc k ovulaci vůbec nedochází. Právě tyto souvislosti 

mohou být důvodem menší informovanosti muţů ohledně plodných dnů ţeny. 

V popisu projevů a proţívání menstruace po fyzické a psychické stránce, 

stejně tak jako věk v době první menstruace, se u respondentek neukázal výrazný 

odklon od teoretických poznatků uváděných v odborné literatuře. Primární zdroj 

informací a sdílení záţitku z příchodu první menstruace se odehrává v rodině. 

Pokud v tomto procesu není z nějakého důvodu přítomna matka dívky, zastoupí 

její roli jiný rodinný příslušník. Domnívám se, ţe tento poznatek potvrzuje význam 

rodiny a potřebu důvěrného a bezpečného prostředí. Z výpovědí respondentek 

vyplývá skutečnost, ţe u nás nejsou obvyklé oslavy spojené s příchodem 

menstruace. S tím můţe souviset fakt, ţe dívkám chvíli trvá, neţ se se svou 

menstruací sţijí a přijmou ji. Informace jsou jim předávány především v teoretické 

rovině. 

J. Poněšický (2002) uvádí, ţe menstruace je jednou z charakteristik ţenskosti. 

Jako taková můţe být zdrojem bolesti a příčinou premenstruačního syndromu, 

které mohou být způsobeny nepřijetím nebo ambivalentním postojem k ţenské 

roli. Mnoho respondentek uvedlo v dotazníku.symptomy premenstruačního 

syndromu. E. Martin (1987) vysvětluje tyto projevy jako reakce na očekávání 

společnosti a poukazuje na jejich souvislost s pocity viny spojenými u ţen 

s podráţděností v premenstruačním období. Zatímco ţeny kontrolují po zbytek 

cyklu svoje emoce, v době menstruace mohou být v kontaktu se svou podstatou a 

jejich rozpoloţení můţe odráţet vzdor proti diskriminaci a útlaku obecně. Tato 

interpretace, ke které se kloní i někteří terapeuti, vnímá ţenu před nástupem a v 

průběhu menstruace jako v pro ni osobně velmi důleţitém období, kdy je zaměřená 

především sama na sebe. V momentě, kdy po ní její okolí očekává, ţe bude zvládat 

všechny své povinnosti jako obvykle, se můţe cítit přetíţená. To můţe způsobovat 
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různé nepříjemné psychické a fyzické projevy, jako je podráţděnost, únava, 

plačtivost, bolesti hlavy, napětí prsou a podobně. Podobné poznatky mají v souţití 

se ţenami i muţi. Celkem 65 % muţů uvedlo, ţe poznají, kdy má jejich partnerka 

dostat menstruaci. Jako příklad, na základě kterého to poznají, uvedli neklid, fakt, 

ţe se s partnerkou nedá komunikovat a změny nálad. Jednoznačně negativní postoj 

k menstruaci jsem z výpovědí respondentek a respondentů nezaznamenala. 

Přestoţe pro 60 % muţů je menstruace ţenskou záleţitostí, pro 30 % muţů je to 

stále zajímavé téma. Dá se z toho usuzovat, ţe menstruace jiţ není pouze ţenská 

záleţitost a odráţí fakt, ţe v rámci kaţdé kultury ovlivňuje na určité úrovni i 

muţskou populaci. 

Většina ţen svému cyklu a především menstruaci nepřizpůsobuje svůj reţim a 

bere ho jako běţnou součást ţivota. Toto můţe být ovlivněno naší kulturou, pokud 

nedochází k oslavám menarche, není menstruace ţenami vnímaná jako něco 

zvláštního nebo něco, co má hlubší smysl. V kulturách, kde jsou ţeny podrobeny 

zákazům určitých činností v době menstruace, ačkoliv mohou znít zákazy jakkoliv 

negativně, je pro ně přirozeně méně práce a povinností. Přestoţe ţeny, které 

odpověděly na můj dotazník, neuvedly, ţe by trpěly výraznějšími problémy 

spojenými s menstruací a jejich cykly byly pravidelné, 45 % z nich by volilo 

nemenstruovat vůbec a pouze 17,5 % ţen by menstruovalo jednou za měsíc. 

Musím uznat, ţe tato čísla mě překvapila. 

Je-li menstruace skutečně jednou z charakteristik ţenskosti, pak mě napadá 

úvaha k otázce ţenskosti jako takové. Pokud se ţeny nedokáţou přijmout jako 

ţeny se vším, co s tím souvisí, můţe se tento problém odráţet v postoji 

k menstruaci. Čímţ se oklikou dostávám k důleţitosti  tématu oslav menarche a 

smysluplného předání informací a zkušeností ohledně menstruace v ţenském 

společenství. I přes samotnou nevoli některých ţen menstruovat, ţenám nevadilo 

provozovat během menstruace pohlavní styk. Tabu sexu v době menstruace není 

v naší kultuře tak striktní, jak jsem se domnívala. Většina lidí má s pohlavním 

stykem v době menstruace zkušenosti. 55 % ţen a 40 % muţů si sex uţívá i 

během menstruace. Jelikoţ jsem se nesetkala s podobně zaměřeným výzkumem, 

nedokáţu odhadnout, jestli v tomto směru došlo od roku 1989 k nějakému posunu. 

Jistá otevřenost a vůle k dialogu na toto téma odráţí i ochotu muţů zakoupit svým 
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partnerkám hygienické prostředky. Domnívám se, ţe i vlivem reklamy se muţi 

zorientovali v některých značkách těchto produktů. Přestoţe reklama můţe 

působit na spotřebitele i povědomě a vyuţívá různých atributů k prodeji, vypovídá 

mnoho o naší kultuře a taky o tom, po čem touţíme a co je pro nás důleţité. 

V případě reklamy na hygienické prostředky se však prodává něco, co reklamu 

vůbec nepotřebuje. Výsledkem je, ţe i muţi se orientují v prostředcích, které jim 

nejsou určeny. 

7.7 Diskuze 

 

V orientačním dotazníkovém šetření bylo téma menstruace nahlíţeno ze tří 

rovin, aby byl fenomén menstruace zachycen co moţná nejkomplexněji. Pro lepší 

obraz a výpovědní hodnotu otázek by bylo v následujících dotaznících vhodné 

zaměřit se pouze na jednu oblast a zabývat se jí zevrubněji. Přes ochotu 

zúčastněných muţů by bylo plodnější zaměřit se v dotazníkovém šetření 

především na ţeny. Přestoţe i muţi začínají být ohledně tohoto tématu otevřenější, 

u ţen jde o téma spojené se samou podstatou ţenství. Menstruace dále souvisí se 

vztahem ţen k vlastnímu tělu, s mateřstvím, s očekáváním, které si vytváří ţeny 

samy a s myšlenkami implantovánými do mysli na základě kultury a společenství, 

ve kterém vyrůstáme. Velice mě oslovilo téma týkající se iniciačních rituálů, které 

by mohl být věnován samostatný výzkumu. Předmětem tohoto výzkumu by mohlo 

být zkoumání vztahu dívek, které prošly oslavou menarche a podporou ze strany 

ţenského společenství a dívek, které podobnou zkušenost nemají. 
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ZÁVĚR 
 

Pojmy, které se nám zdají normální, jsou sociální a kulturní konstrukty 

determinované komplexem důvodů a situací ( ARCHER, 1999, s 384). 

Závěrem bych chtěla odkázat na Keesingovu studii kmene Kwaio ţijících na 

Šalamounových ostrovech. Tento kmen je přesvědčen, ţe jejich předkové se pohybují 

v říši, která je rozdělena na posvátné a nečisté území. Z této víry vychází jejich rituály 

a odráţí se v kaţdodenním ţivotě, v oblékání, stravě, odpočinku, ale i komunikaci. 

Toto vnímání a uspořádání odlišuje posvátné od nečistého a ovlivňuje i postavení 

muţů a ţen ve společenství. Muţi jsou spojováni s místem „nahoře,“ s tím, co je 

posvátné, ţeny s tím, co je „dole“, s kategorií nečistého. Tento pohled se odráţí i 

v uspořádání vesnice. Na vyvýšeném místě stojí posvátné domy muţů a v dolní části 

menstruační chýše. Ţeny a muţi jí odděleně a ţeny navíc pijí ze speciálních nádob 

(cit. dle SOUKUPA, 2004, s. 171-172). I tímto způsobem se můţe „ setkávat“ 

muţský a ţenský svět. Pro nás, kteří ţijeme v západní kultuře, se můţe jevit tento 

způsob uvaţování nepochopitelný. Můţeme tvrdit, ţe se v naší kultuře s tabu v 

souvislosti se ţenami nesetkáváme. Ano, menstruace je přirozená součást ţivota ţeny. 

Mnozí by s tímto tvrzením souhlasili, ale při bliţším zkoumání objevujeme tabu 

spojená s tímto jevem i v naší kultuře. Můţeme se s ním setkat v reklamě na 

hygienické prostředky, v rámci toho, ţe se o menstruaci na veřejnosti nemluví, a 

v postoji, který ţeny k menstruaci mají. Otázkou zůstává proč. Kořeny těchto tabu 

můţeme dohledat v náboţenstvích, ve víře a přesvědčení, které se odráţí v rituálech. 

V době, kdy má mnoho párů problém s otěhotněním je menstruace často nevítanou a 

negativní zprávou. Přestoţe některé ţeny i po otěhotnění, zůstává menstruace zprávou 

o neúspěšném pokusu na cestě za vytouţeným dítětem. Další moţným důvodem 

negativního vnímání menstruace je premenstruační syndrom, kterým trpí aţ 80 % 

ţen. Tento problém můţe vytvářet začarovaný kruh. Z pohledu psychosomatiky 

mohou tyto projevy souviset s nepřijetím ţenské role a pokud ţena nepřijmeme 

menstruaci, která je jednou z charakteristik ţenskosti nemůţe být v souladu se svým 

tělem ani s menstruačním cyklem. 
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Jedna z myšlenkových východisek vzniku tabu spojených s menstruací tak vysvětluje 

odklon od matrilineárního uspořádání, kdy vztaţným bodem příbuzenských vztahů 

byla matka, k přesunu k patriarchálnímu uspořádání společnosti a postupně větší 

orientaci na výkon a racionální uvaţování. Jinou myšlenku uvádí L. Archer (1999). 

Tvrdí, ţe důvod, proč máme potřebu kontrolovat přírodu, pramení z toho, ţe to, co je 

nekontrolovatelné, je označeno za nebezpečné a okrajové, zvláště ve společenství, 

které si chce zachovat jednotu a uspokojující sebeurčující systém.  

Přes rozlišné přístupy kultur k menstruaci je menstruační krev je jediná, 

netraumaticky vzniklá krev, která opouští lidské tělo. Pokud stereotypně nepřijmeme 

to, jak je nám z vnějšku tento jev prezentován, moţná objevíme hlubší souvislosti, 

vnitřní znalost a osobní význam. Pokud se toto ţenám v průběhu jejich ţivota podaří, 

můţe být ztráta menstruace v době přechodu opravdu významnou ztrátou. 
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SLOVNÍK POJMŮ 
 

adenohypofýza - přední část podvěsku mozkového ve které se tvoří hormony 

ovlivňující ţlázy s vnitřní sekrecí (KÁBRT, KÁBRT, 1995, s. 145) 

amenorea - nepřítomnost menstruačního krvácení. Fyziologická (primární) amenorea  

se týká dívek před nástupem puberty a první menstruace. Sekundární amenorea se 

označuje nepřítomnost menstruace po zahájení menstruace. Můţe být následkem 

těhotenství ale i různých patologií 

anovulační cyklus - je ovariální cyklus, ve kterém nedochází k dozrání vajíčka. 

Příčiny mohou být těhotenství, kojení nebo pozastavení cyklu v rámci nepříznivých 

vnějších podmínek a dále pak nízká tělesná hmotnost 

arborizační efekt - schopnost poševního hlenu v době ovulace po zaschnutí vytvářet 

obrazce připomínající kapradiny 

arteriola - tepénka 

atrofie - je úbytek nebo zmenšení normálně vyvinutého orgánu, tkáně nebo buňky 

(KÁBRT, KÁBRT, 1995, s. 207) 

autoimunitní onemocnění - je onemocnění, kdy dochází k vyvolání imunitní reakce 

k buňkám vlastního těla (KÁBRT, KÁBRT, 1995, s. 210) 

autolytický - posmrtný rozklad tkání vlastními enzymy 

čakra – energetické centrum na těle, čaker rozlišujeme celkem sedm, kdy kaţdá má 

přiřazenou barvu a oblast, na kterou působí 

centrální nervová soustava - skládá se z mozku a míchy a je nejvyšším 

koordinátorem nervové činnosti (Velký slovník naučný, 1999, s. 247) 

cervix - krček, hrdlo 

cervix uteri -  děloţní hrdlo navazující na děloţní isthmus 

corpus luteum - ţluté tělísko 
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corpus luteum menstruationis - ţluté tělísko podléhající pozvolným involučním 

změnám 

corpus luteum graviditatis - těhotensky změněné ţluté tělísko 

cosmos – vesmír, znamená také uspořádání, řád, harmonii ale i dekoraci, je 

protikladem k chaosu  

cosmeticos – přídavné jméno odvozené od cosmos 

decidua - těhotensky změněná děloţní sliznice 

endometrium - děloţní sliznice, kterou tvoří zona basalis a zona functionalis, která 

podléhá cyklickým změnám. Udrţuje děloţní dutinu průchozí a chrání před spojením 

s prostřední vrstvou  dělohy myometriem  

eucharistie - svátost 

amenorea - fyziologicky probíhající menstruace (CRHA, 2008) 

estrogeny - steroidní hormony produkované vaječníky (KÁBRT, KÁBRT, 1995, s. 

386) 

etnocentrismus - antropologický přístup, který posuzuje zkoumané kultury na 

základě vlastní kultury 

fenomén - jev 

fimbrie - můţeme dále dělit na fimbrie ovarica (nejdelší z fimbrií)  a fimbrie tubae 

uterinae. Jsou to podlouhlé slizniční výběţky na konci vejcovodu, které mají za úkol 

nasát uvolněný oocyt (ČIHÁK, 2002, s. 346) 

folikulostimulační hormon (FSH) - patří mezi gonadotropiny, je syntetizován 

v předním laloku hypofýzy, pod jeho vlivem dochází k dozrávání folikulů ve 

vaječníku 

glykogen - ţivočišný škrob slouţící jako zásoba energie uloţená ve svalech, játrech a 

dalších buňkách (Velký slovník naučný, 1999, s. 479) 

gonadoliberiny (GnRH) - peptid, který ovlivňuje sekreci gonadotropních hormonů  
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gonadotropní hormon - dva hormony předního laloku hypofýzy. Jedná se o 

luteinizační hormon (LH) a folikostimulační hormon (FSH). Tyto hormony dále 

ovlivňují činnost pohlavních ţláz, které produkují pohlavní hormony. U muţů jsou 

vylučovány na stálé úrovní a u ţen ve vlnách, které vyvolávají ovulační cyklus 

(Velký slovník naučný, 1999, s. 483)  

Graafův folikul - dominantní folikul, konečné stádiu zrání folikulu (Velký slovník 

naučný, 1999, s. 487) 

hCG - lidský choriový gonadotropin, je produkován choriovými klky a jeho hladina 

je známkou těhotenství a diagnosticky vypovídá o jeho průběhu 

hormon - chemické látky endokrinních ţláz, které slouţí ke koordinaci růstu, 

homeostáze a vztahů organismu k okolí. Jsou tvořeny v endokrinních ţlázách nebo ve 

tkáňových buňkách na místo působení jsou přenášeny v tělních tekutinách. Svou 

povahou se můţe jednat o peptidy a bílkoviny, deriváty aminokyselin a na steroidy. 

Podle svého působení rozlišujeme hormony lokální a systémové. (Velký slovník 

naučný, 1999, s. 548) 

hypotalamus - se nachází v dolní části mozku, koordinuje nervové a endokrinní 

funkce 

ideologie – souhrn názorů a představ uspořádaný v ucelený systém 

iniciační rituál – typ přechodového rituálu, ve kterém se mění sociální status člena 

společnosti určité kultury 

ischemie - nedostatečné prokrvení orgánů a tkání spojená s nedostatečným odvodem 

zplodin organismu. Při výrazné ischemii odumírají buňky na daném místě (Velký 

slovník naučný, 1999, s. 621). 

klimakterický syndrom - vystupňované symptomy klimakteria 

klimakterium - přechod, období v ţivotě ţeny, kdy dochází k vyhasínání aktivity 

pohlavních orgánů a změně tvorby hormonů. V tomto období se prodluţují období 

mezi menstruacemi (Velký slovník naučný, 1999, s. 706) 

koncepce - početí 
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konstrukt – sdílený koncept zaloţený na historickém podkladu, která odráţí dobové 

zájmy a ideologie slouţící k manipulaci s neutrálními skutečnostmi 

kultura - souhrn duchovních a materiálních hodnot vytvořených a vytvářených 

lidstvem v celé jeho historii (MALINA aj.) 

leukocyty – bílé krvinky, které se podílejí na imunitním systému člověka  

luteinizační hormon (LH) – hormon předního laloku hypofýzy působící na ţluté 

tělísko a tvorbu estrogenu a progesteronu, u muţů ovlivňuje tvorku testosteronu 

mediátory - látky, které vznikají v organismu a umoţňují v něm fyziologický nebo 

patologický proces 

menarche - první menstruace 

menopauza - zástavu pravidelného menstruačního cyklu okolo 50. roku ţivota ţeny 

(ČIHÁK, 2002, s. 352) 

menstruace – pravidelné krvácení trvající 3-5 dní, ke kterému dochází u ţen v rámci 

fertilního období slouţící k vyplavení části děloţní sliznice pars spongiosa a 

neoplodněného vajíčka 

menstruační politika – způsob manipulace s fyziologickou funkcí ţenského 

organismu k zohlednění obecných cílů společnosti  

myometrium - svalová vrstva dělohy, která se nachází mezi endometriem 

(povrchová vrstva) a perimetriem 

motilita - mimovolní pohyblivost trubicových orgánů lidského těla, které jsou 

tvořeny převáţně hladkou svalovinou 

negativní zpětná vazba – zeslabení probíhajícího procesu, opak pozitivní zpětné 

vazby 

nekrotizovat - odumírat na základně nedostatečné prokrvenosti orgánu nebo tkáně  

new age - směr snaţící se o holistický přístup ke člověku. Slučuje myšlenky 

křesťanství, indiánských a orientálních představ, jak učinit člověka šťastným. 

Spojován s ekologickým přístupem k planetě Zemi (MALINA aj.). 
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oocyt - malá vaječná buňka (ČIHÁK, 2002, s. 340) 

osteoporóza - řídnutí kostí na základě odvápnění vedoucí ke křehkosti a větší 

tendenci ke zlomeninám, můţe být spojena například s menopauzou 

ovulace - uvolnění dozrálého vajíčka z Graafova folikulu do dutiny břišní 

palpitace - subjektivní pocit a uvědomování si bušení srdce, které můţe za následek 

fyzická aktivita, srdeční porucha, kofein atd. 

pars compacta - část děloţní sliznice, která je více méně v rámci menstruačního 

cyklu neměnná 

pars spongiosa - část děloţní sliznice, která podléhá periodickým změnám 

způsobených hladinou hormonů, tato část sliznice pokud nedojde k otěhotnění ţeny je 

odplavována menstruační krví 

patologický - děj nebo funkce, která se vymyká normální fungování a můţe mít 

negativní dopad na tělo jako celek nebo na jeho jednotlivé orgány 

perimetrium - zevní vrstva dělohy, kterou tvoří pobřišnice  

perioda - menstruace 

periodický typ sekrece - vylučování sekretu, ke kterému dochází v pravidelných 

intervalech 

pozitivní zpětná vazba - je způsob regulace produkce hormonů, pokud stoupne 

hladina jednoho hormony dochází k zesílení procesu a stoupne i hladina hormonu, 

který je určován tímto  hormonem  

prolaktin - hormon produkovaný adenohypofýzou, ovlivňuje tvorbu mateřského 

mléka v době kojení a inhibuje dozrávání vajíček ve vaječnících, čímţ způsobuje 

fyziologickou amenoreu 

rituál - opakovaný rigidně ustanovený způsob chování, ve kterém je jasně 

definováno kdo se ho účastní, kdy a  za jakých podmínek k němu dochází  

sexualita - soubor chování a proţívání podmíněný pudem k rozmnoţování 
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společenství - skupina lidí sdílející podobné hodnoty v kulturně a geograficky 

ohraničeném kontextu  

sociokulturní antropologie - směr antropologie, který posuzuje člověka v rámci 

kultury, ze které vychází, hlavní představitelé Ruth Fulton Benedictová, Margret 

Meadová, Alfred Luis Kroeberg (SOUKUP, 2006) 

symbolická antropologie - interpretativní antropologie zaměřená na zkoumání 

symbolů a jejich významů v rámci jednotlivých kultur, hlavními představiteli jsou 

Vicotr W. Turner, Mary Douglas a David Schneider (SOUKUP, 2006) 

tabu – regulativ chování příslušníků určitého společenství, označující něco 

nedotknutelného. Překročením těchto regulativů vede k pocitům nepatřičnosti a 

nepřirozenosti 

uřknutí – negativní ovlivnění jednotlivce skrze nepřejícího, zlého, pronikavého, 

uhrančivého, dlouhého nebo nenávistného pohledu. Neintencionální a neplánovaný 

akt, jehoţ důsledků si původce není vědom. Fenomén uřknutí se objevuje především 

v afrických, asijských a evropských kulturách (MALINA aj.) 

vagína – pochva 

zlý pohled – viz. uřknutí 

žluté tělísko - prasklý folikul po ovulaci produkující ţenské  hormony, pokud 

nedojde k oplodnění do několika dnů zaniká, v případě, ţe ţena otěhotní produkuje 

hormony udrţující těhotenství do té doby neţ tuto funkci plně nepřevezme placenta 
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