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ANOTACE
V diplomové práci se autorka zabývá tím, jak muži ve věku od 25 do 35 let
prožívají nedosažení orgasmu u žen. Práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické
je popsán ženský orgasmus, druhy ženského orgasmu, příčiny nedosažení orgasmu
u žen, mužský pohled na ženský orgasmus a vliv partnerského vztahu na orgasmus u
žen. V části výzkumné předkládá autorka kvalitativní výzkumnou sondu, zaměřenou na
téma mužského prožívání situace, kdy žena orgasmu v průběhu sexuálních aktivit
nedosáhne. Deset polostrukturovaných rozhovorů je zpracováno metodou tematické
analýzy, která odkryla 13 základních témat. V závěrečné části práce autorka odpovídá
na tři výzkumné otázky, které si na začátku práce pokládá.

Klíčová slova: ženský orgasmus, sexualita, sexuální aktivity, uspokojování

ABSTRACT
This master thesis is focused on the topic discussing the question how men, aged
between 25 and 35, experience the female inability to reach orgasm. The thesis is
divided into two parts. In the theoretical part, the female orgasm, the types of female
orgasms, the causes of the inability to reach the orgasm in women, the males view on
female orgasm, and the influence of the partner relationship on the orgasm in women is
described. In the research part, the author presents the qualitative research which is
focused on the topic of males perceptions of the female inability to reach the orgasm
during sexual activities. The method employed in the research study is a thematic
analysis which assessed ten semi-structured interviews and revealed 13 basic topics. In
the final part, the author answers three research questions, which have been stated at the
beginning of this thesis.
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ÚVOD
Diplomová práce pojednává o ženských orgasmech, přesněji řečeno o tom, jak
muži ve věku od 25 do 35 let prožívají nedosažení orgasmu u žen. Sexuologií se autorka
začala zabývat již před zvolením tématu diplomové práce. Na základě tohoto zaměření
bylo zvoleno téma ženského orgasmu, respektive jeho nedosažení. Důvodem zvolení
tématu práce, která se zabývá pohledem mužů na tyto situace, je mizivé procento
publikací, které by se tímto tématem zabývaly. K sepsání diplomové práce na toto téma
autorku tudíž inspirovalo to, jakým způsobem je mužské prožívání „přehlíženo“ –
autorku zajímá, zda a jak může situace, kdy žena neprožije orgasmus, ovlivňovat
mužské sebepojetí a spokojenost se sexuálním životem.
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V první kapitole
diplomové práce se autorka zaměřuje na ženský orgasmus. Popisuje, jakým způsobem
na ženský orgasmus nahlížejí odborníci i laici napříč historií. Přístup k důležitosti
dosažení orgasmu u žen a jeho funkcí je rovněž tématem první kapitoly. V rámci
kapitoly je popsána i tzv. ženská sexuální reaktivita spolu s vybranými faktory, které
mohou mít vliv na dosahování orgasmu u žen. Autorka nastiňuje i projevy orgasmu
u žen, pomocí kterých je možné rozeznat dosažení orgasmu u žen. Kapitola tudíž
pojednává o tom, co ženský orgasmus ovlivňuje a zároveň co ho tvoří.
Ve druhé kapitole se autorka zabývá druhy ženského orgasmu. Pro komplexnější
pochopení tématu přikládá popis stavby ženského genitálu. V rámci této kapitoly je
uvedeno, jakým způsobem odborníci ženský orgasmus rozdělují. Hlavním tématem
kapitoly jsou vaginální versus klitoridální orgasmus.
Třetí, poslední kapitola teoretické části, pojednává o nedosažení orgasmu u žen.
V této kapitole jsou zmíněny výsledky z výzkumů zabývajících se nedosažením
orgasmu u žen. Práce není zaměřena pouze na anorgasmické ženy, tedy ženy, které za
žádné situace nedosahují orgasmu, ale také na ženy, které orgasmus dosahují obtížně.
Autorka uvádí možné příčiny, které dle odborníků schopnost dosažení orgasmu do
určité míry ovlivňují. Část kapitoly se věnuje tomu, jak na nedosažení orgasmu u žen
nahlížejí muži. Uvádí zde některé myšlenky odborníků, ovšem obsah této podkapitoly
je silně ovlivněn nedostatkem publikací, které na toto téma vznikají a které by se tímto
tématem zabývaly. Rovněž zmiňuje vliv partnerského vztahu na schopnost dosáhnout

9

orgasmu u žen. Na konci kapitoly také popisuje rady odborníků, pomocí kterých je
pravděpodobnější dosažení orgasmu u žen.
Výzkumnou část představuje kvalitativní výzkumná sonda, zaměřená na to, jak
muži ve věku 25 až 35 let prožívají situaci, kdy jejich sexuální partnerka nedosáhne
orgasmu. Data získaná z deseti polostrukturovaných rozhovorů jsou zpracována za
pomoci tematické analýzy.
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1 ŽENSKÝ ORGASMUS
Tato kapitola se zabývá ženským orgasmem, funkcí ženského orgasmu, ženskou
sexuální reaktivitou a projevy signalizující dosažení orgasmu u žen. Autorka na začátku
teoretické části popisuje co to orgasmus je a jak prožívají orgasmus samotné ženy.
V rámci přiblížení pojmu orgasmus, uvádí autorka historický vývoj postoje společnosti
k tématu. V práci autorka užívá synonyma ke slovu orgasmus, jako například
vyvrcholení a vrchol, která mají v tomto kontextu stejný význam.

1.1 Obecné pojetí ženského orgasmu
Weiss (2014) popisuje orgasmické vyvrcholení jako bouřlivou biochemickou
reakci mozku doprovázenou svalovými kontrakcemi. I přes rozdílné prožívání orgasmu
každou ženou, je možné vypozorovat jisté společné rysy ve vyvrcholení, kdy je
vyvrcholení silně prožíváno a doprovázeno fyzickými projevy, jako je například
křečovitě stažené tělo, maximální soustředěnost na celý prožitek, neurčité vzdechy nebo
individuálně intenzivní výkřiky. Na tyto zmíněné projevy poukazují někteří autoři
v souvislosti se základními projevy dosažení orgasmu u žen (Weiss, 2010; Pastor,
2003).
Ženský orgasmus je neprobádaná půda někdy i pro ženy samotné. Setkala jsem se
s několika ženami, které si dokonce nejsou jisté, zda orgasmu dosahují, jelikož
pomyslné vyvrcholení neodpovídá jejich představám. Následně jsou buď zklamané, že
nejsou schopny orgasmu dosáhnout nebo orgasmus nedosahuje jejich očekávání.
Ženský orgasmus je silně individuální záležitostí. Pastor upozorňuje na fakt, že by
bylo zcela nemožné nalézt dvě ženy, které orgasmus prožívají stejně, na rozdíl od mužů,
u kterých označuje orgasmus za doslova konfekční, kdežto ten ženský spíše za šitý na
míru (Pastor, 2007). Projevy pomocí kterých rozpoznáme dosažení orgasmu, jsou u žen
různé. Vědci neuvádí pouze rozdíly v projevech a vnímání orgasmu, ale také v četnosti
výskytu. Ve výzkumu Fredericka, Johna, Garcia a Lloyd (2018) zabývajícím se
rozdílností frekvence orgasmu napříč pohlavími a orientacemi, předkládají autoři
výsledky vypovídající o nejčastějším dosahování orgasmu u heterosexuálních mužů
(95%), dále u homosexuálních mužů (89%), poté u bisexuálních mužů (88%). U žen
dosahovaly nejčetnějšího výskytu lesbické ženy (86%), bisexuální ženy (66%) a až
poslední místo zastupují heterosexuální ženy (65%). Můžeme vidět značný procentuální
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rozdíl mezi tím, jak často vyvrcholení dosahují heterosexuální muži a jak často
heterosexuální ženy. Rozdíl v četnosti dosažení tudíž není pouze napříč pohlavím, ale
také napříč orientací. Ve výsledcích popsaných výše, si můžeme povšimnout pouze
nepatrného, přesněji 3%, rozdílu mezi četností orgasmů u homosexuálních mužů
a lesbických žen, samozřejmě ve prospěch mužů. Daleko rozsáhlejší rozdíl, 21%, mezi
homosexuálními a heterosexuálními ženami může působit nejasně. Z jakého důvodu
lesbická žena dosahuje orgasmu daleko častěji ve srovnání s ženou heterosexuální?
Sexuologové uvádějí jako důvody rozdílnost a různorodost sexuálních praktik, které
ženy odlišných orientací při styku provozují. Ve výzkumu autoři uvádějí, že lesbické
ženy provozují při sexuálním aktu praktiky, během kterých je pravděpodobnější
dosažení orgasmu. Přesněji řečeno, lesbické ženy častěji praktikují orální sex či
manuální stimulaci, kdežto heterosexuální ženy nejčastěji praktikují pohlavní styk,
koitus (Frederick aj., 2018).
Pokud hovoříme o rozdílnosti výskytu napříč pohlavími, můžeme pracovat
s výsledky vycházejícími z výzkumů z minulého století, přesněji z roku 1953. Ve
výzkumu, který provedli odborníci Kinsey, Pomeroy, Martin a Gebhart (1953), jsou
předloženy jasné výsledky, vypovídající o daleko častějším výskytu orgasmu u mužů
než ve srovnání s ženami. Weiss (2010) předkládá domněnku vysvětlující důvod takto
nízkého výskytu či dokonce plné absence sexuálního vyvrcholení u žen, a to, že se
jedná například o vývojově nejmladší funkci organismu, kterou můžeme u lidí,
respektive u žen, najít. Rozdíly v možnosti dosahovat vyvrcholení nenalezneme pouze
u lidského druhu, ale i u některých dalších živočišných druhů. Zatímco se napříč druhy
vyskytuje vyvrcholení samců, které je stěžejní pro zachování druhu, u samic se mu
mohou oddávat pouze lidské ženy a samičky primátů druhu Pan Paniscus, neboli
Bonobo, či trpasličí šimpanz (Weiss, 2010). Sexuální chování tohoto druhu se velmi
nápadně podobá sexuálnímu chování lidí. Koitální styk zde není chápán pouze ve
smyslu reprodukce, nýbrž také jako jistá forma odreagování či například jako směnný
obchod, vybudování hierarchie nebo vytvoření jistého přátelského vztahu. Důvodem
takto ojedinělého výskytu může dle Weisse (2001) být konstrukce pánve, která je
odlišná od konstrukce u ostatních zvířat, vyjma zmíněných trpasličích šimpanzů.
Poukazuje na rozdílné vyústění pochvy, která u ženského genitálu a genitálu šimpanze
trpasličího vyúsťuje dopředu, kdežto u ostatních živočišných druhů dozadu. Takovéto
vyústění přináší těsnější kontakt s klitorisem a tudíž zajišťuje vyšší míru stimulace.
Zatímco Weiss hovoří o druhu Pan Panincus - Bonobo, Chevalier-Skolnikoff (1947)
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hovoří o druhu makaků, u kterých jsou samice schopny dosáhnout orgasmu podobně
jako ženy. Rovněž Zumpe a Michael (1968) ve své práci přicházejí s makaky, jako
jedinými druhy, jejichž samice mohou dosahovat orgasmu. Výše zmínění odborníci
uvádí odlišné druhy primátů, ale shodují se v tvrzení, že ostatní zvěř ženského pohlaví
nemá možnost vyvrcholení prožívat.
Tabuizace témat jako orgasmus, sebeuspokojování, pohlavní styk či jiných
praktik, se v průběhu historie mnohokrát proměnila. To, co bylo běžné či naopak smích
vyvolávající, v období Ludvíka XIII, kdy se královský dvůr bavil například pohledem
na genitálie či onanující osobu, bylo později striktně tabuizované a opovrženíhodné.
Nutno podotknout, že časté sebeuspokojování bylo podle názoru tehdejší společnosti
nepřijatelné jak u mužů, tak u žen. U mužů ovšem můžeme spatřit silný rozpor. Častá
onanie byla sice i mužům odpíraná, nýbrž některé léčebné kůry byly doporučovány
souvisle s činností, která uspokojení přinášela, například s péčí prostitutek (Lagueur,
2003). Tyto metody se mohou odborníkům i laikům zdát zcela neetické či neshodující
se s naším poznáním, je ovšem nutné podotknout, že lidstvo bylo na úplném počátku
oboru sexuologie a vnímání vlivu sexu a prožitku z něj na psychiku člověka. V dnešní
době můžeme nalézt mnoho článků ať už v odborné, nebo i laické literatuře, médiích či
na internetu, které se zabývají detailním popisem orgasmu a zejména postupem, jak
vyvrcholení dosáhnout, ať už svépomocí či během koitálního styku s partnerem. Mnoho
žen také ale uvádí vysoké uspokojení ze sexu i za absence dosažení vrcholu
(Grafenberg, 1950). U mnoha žen ovšem tyto rady jak dosáhnout orgasmu mohou
vyvolat pocit, že vyvrcholení je nezbytnou součástí sexuálního života, přičemž ony toho
nejsou schopny dosáhnout ani za pomoci rad odborníků. Zajímavou myšlenku můžeme
nalézt v Sexuologickém slovníku od tria autorů V. Capponi, R. Hajnová a T. Novák:

„Jestliže v 19. století bylo nepřípustné, aby počestná žena přiznala, že při
pohlavním styku zažívá orgasmus, dospíváme na sklonku dalšího století k opačnému a
stejně nesmyslnému extrému. K laickému předpokladu o nezbytnosti orgasmu.
Křečovitá snaha o jeho dosažení a vnímání pohlavního aktu, jako úkolové, zkouškové
situace, snižuje pravděpodobnost pozitivního zážitku a narušuje vzájemné vztahy…žena
dosahuje orgasmu v souvislosti se svým sexuálním nastavením, tedy ne při každém
styku.“(Capponi aj., 1994, str.16).

Tyto tipy a rady, jakým způsobem dosáhnout orgasmu u žen, mohou vyvíjet na
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společnost tlak a rozvíjet domněnku, že dosažení orgasmu u žen představuje jistou
formu výzvy ve snaze o jeho prožití (Cass, 2007). Fifková (2005) tuto situaci nazývá
jako hon za orgasmem, který je dle dnešní společnosti nezbytně nutný. Tento názor
představuje pro muže i ženy leckdy nelehký úkol, který jim zcela nesmyslně komplikuje
partnerský život.
Jak jsem již zmínila výše, nalezneme značné rozdíly v četnosti dosažení vrcholu
nejen napříč pohlavími, ale také v kontextu sexuální orientace. Ženy například mnohem
méně fantazírují o sexu, méně masturbují, zažívají méně orgasmů ve srovnání s muži
(Petersen & Hyde, 2010). Důležité je zjištění, že muži sice více fantazírují o sexu, tudíž
těmito fantaziemi zaplňují větší část dne ve srovnání s ženami, ty mají ale daleko
rozmanitější fantazie (Fifková, 2005). Zároveň jsou ženské fantazie plné spíše
romantických prvků oproti mužským, ve kterých převažuje samotný koitus (Dewitte,
2015). Liší se taktéž pojímání sexu. Zatím co muž uvažuje o sexu jako o jisté formě
vybití, pro ženu pohlavní akt představuje otevřenost, intimitu a projev náklonnosti
(Zurbriggen & Yost, 2004).
Jistou genderovou odlišnost můžeme shledat v prožívání orgasmu, ale také
v sexuálním chování a pojímání sexuality obecně. Na dosažení orgasmu má také vliv
míra spokojenosti s vlastním tělem. Žena optimisticky nahlížející na svou postavu
vykazuje větší počet orgasmů s partnerem, než žena značně se svým těla nespokojená.
Není nijak překvapující, že ženy pozitivněji nahlížející na svůj zevnějšek jsou méně
depresivní. Vědci ovšem sebeobraz začali zkoumat v souvislosti se sexuálním
uspokojením a došli k závěru, že právě pozitivněji nahlížející ženy na své tělo zaujímají
také pozitivnější přístup k sexualitě a sexuálnímu uspokojení (Walker-Hill, 2000).

1.2 Funkce ženského orgasmu
Tak jako můžeme shledat zřetelně velký rozdíl mezi ženským pohlavním
ústrojím a mužským, podobné je to také u funkce orgasmu u mužů a žen. Orgasmus
u muže představuje zejména motivaci k dalšímu koitálnímu aktu a tím umožňuje
rozmnožování lidské rasy. V tomto směru příroda nezahálela a nespokojila se pouze
s rodičovským pudem. U žen vysvětlení důvodu orgasmu tak jednoduché není. Pastor
(2007) zmiňuje absenci teorie vysvětlující význam ženského orgasmu. Podotýká
důležitost ženského orgasmu k motivaci sexu a rozmnožování stejně jako u mužů, na
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druhou stranu zdůrazňuje nedůležitost ženského orgasmu ve spojení s oplodněním.
Předkládá zcela nevyvratitelný fakt že, žena otěhotní s orgasmem stejně jako bez něj.
Toto tvrzení o nedůležitosti ženského orgasmu na oplodnění a nejasnosti funkce
ženského orgasmu je tématem stále čerstvým a neprobádaným. Mnozí odborníci se
ovšem prozatímně upínají na teorii evoluční adaptace za účelem reprodukční stimulace
(Zuk, 2006).
V minulosti byl ovšem pohled na orgasmus a zejména pohled na důležitost
orgasmu u žen zcela opačným dnešnímu stavu. Řecký lékař Galénos, který následoval
Hippokratovy názory, poukázal na významnost dosažení vrcholu u muže i žen při
zplození nového potomka. Dle Galéna muž i žena při vyvrcholení v průběhu koitu
vylučují genitální tekutiny, které jsou nezbytné pro početí. Ženský orgasmus tudíž
považoval za nezbytnou součást pro pokračování lidského rodu. Vliv tohoto tvrzení je
patrný například ještě v roce 1745, kdy francouzský přírodovědec Maupertius
považoval ženský orgasmus za rovnocenný vůči mužskému při úloze zplození potomka
(Blackledgeová, 2005). I přes to, že nalezneme v literatuře odborníky, kteří toto tvrzení
vylučují a předkládají fakta o oplodnění ženy s absencí orgasmu, můžeme nalézt
některé, kteří se od této myšlenky neodvracejí tak radikálně. Weiss (2010) ve své práci
popisuje ženské genitálie v průběhu orgasmu a přirovnává jejich činnost k vysavači.
V průběhu vyvrcholení dochází k intenzivnímu stahování stěn pochvy, které zapříčiňují
či napomáhají nasávání spermií dál do ženského pohlavního ústrojí. O pár let později se
již Weiss (2014) staví na opačnou stranu. Předkládá tvrzení, že v průběhu vyvrcholení
žena stahuje poševní svalstvo, ovšem tyto kontrakce působí spíše centrifugálně, čímž
semeno místo nasávání převážně vypuzují.
Zatím, co v období Galéna bylo vyvrcholení ženy považované za něco
nezbytného, ale zároveň přirozeného, od 17. století můžeme shledat mnoho změn,
kterými společnost ve vnímání uspokojení spojeného například s masturbací či
jakoukoli manipulací s pohlavními orgány za účelem uspokojení prošla. Jelikož
masturbace s uspokojením a vyvrcholením úzce souvisí, považuji za nezbytné zmínit se
o této změně, jelikož má markantní dopad i na vnímání orgasmu, zejména u žen. Nutné
je podotknout, že jistou změnou neprošlo jen vnímání orgasmu či onanie, ale zároveň
celé nahlížení na sex, sexuologii a psychiatrii.
V 17.století bylo onanovaní považováno za něco zcela normálního (Laqueur,
2003). V 18. století však došlo k velké změně a na uspokojení se sexuálním podtextem
bylo pohlíženo skrze prsty. Negativně vmímáno bylo zejména uspokojování s vysokou
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četností onanie, tudíž vysokou četností uspokojení a s ním spojeném nadměrném
vylučování pohlavních tekutin v průběhu tohoto procesu. Údajně se u lidí páchajících
tento hrůzný hřích, jak byla onanie a uspokojení v té době vnímána, mohlo objevit
onemocnění trávicí, dýchací či nervové soustavy (Leitenber a kol., 1993). V rozporu
s touto myšlenkou, která přetrvávala až do 19. století přicházejí odborníci s teorií, že
právě pocity provázející onanii a uspokojování mohou mít blahodárné účinky. Léčba
nejrůznějších obtíží byla řešena lékaři pomocí prvních prototypů vibrátorů, které byly
v té době poháněné párou, vodou či pomocí šlapání (Mageo, 2005). Prototyp vibrátoru
byl ovšem vymožeností moderní techniky, které předcházela manuální stimulace
klitorisu samotným lékařem či odborným personálem.
Mezi odborníky panoval silný rozpor. Někteří se přikláněli ve prospěch
orgasmu, který pro ně představoval uvolňující a léčivé pocity, někteří ho považovali za
tělu nežádoucí. Mnohdy ovšem ale ani názory odborníků nebyli jasně vymezené.
Například Sigmund Freud, který se odvracel od drastických praktik zabraňujících časté
masturbaci, které představovaly například u mužů sešití předkožky v oblasti žaludu, aby
se zabránilo erekci, či nanesení kyseliny u dívek na oblast celého klitorisu, za účelem
spojit přirození s myšlenkou trestu. Negativní vliv častého uspokojení ovšem podotýkal
též. Zároveň ale zmiňoval pozitivní zlepšení psychického stavu u neurotiků
v počátečním stádiu. Dle Freuda má tudíž vyvrcholení pozitivní vliv na psychiku
člověka, ale pouze v určité míře (Crow, 2000). V tomto období nacházíme silný rozpor
v pohledu na uspokojení žen. Mnoho lékařů se začalo zabývat vlivem vyvrcholení na
psychiku žen. Orgasmus v ordinaci se stal běžnou praktikou k léčbě hysterie.
K manuálnímu uspokojení docházelo pomocí manuální masáže prováděné liliovými
oleji. Tyto masáže slibovaly výrazné zlepšení psychického stavu. Již i Galén se
domníval, že nepravidelný odtok pohlavních tekutin zapříčiňuje hysterii. Orgasmus
tudíž nebyl nijak spojován se sexuálním aktem, nýbrž představoval zcela běžnou
lékařskou praktiku (Blacklegde, 2005). Velký boom představovala v roce 1902
mechanizace a vytvoření historicky prvního vibrátoru, který umožňoval přijímat
v ordinaci větší množství pacientek a jeho zelektrifikování nahradilo pohon párou,
vodou či šlapáním. Průmysl s erotickými pomůckami dlouho nezahálel a po vzniku
prvního vibrátoru začal zásobovat domácnosti žen přístroji, které byly finančně
přístupné i pro ženy střední společenské vrstvy. Spojení vibrátoru, jako přístroje
s účelem lékařským, a uspokojení žen na poli sexuálního života se ovšem tehdejší
puritánské společnosti příliš nezamlouvalo, tudíž tento lidský výtvor ustoupil na chvíli
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do pozadí. Cestu do domácnosti většiny žen si nicméně poté znovu nalezl (Maines,
1998).

1.3 Ženská sexuální reaktivita
Velký přínos na poli lékařské sexuologie přinesl výzkum Masterse
a Johnsonové, zabývající se lidskou sexualitou, zejména tělesnými změnami v průběhu
pohlavního styku. Obecně platné fyziologické změny, rozšířené u všech participantů,
kterými jsme se zabývali výše, rozdělili do čtyř fází, kterými sexuální aktivita postupně
prochází. Skládá se z fáze excitace (podráždění), plató, orgasmu a uvolnění (rezoluce).
Jedná se o práci, která představuje stěžejní pilíř pro mnoho odborníků v dnešní době.
Teorie je stále využívána, citována a rovněž kritizována, nenahradil ji ovšem ještě
žádný jiný výzkum, který by tuto studii výsledky předčil. V laboratorním prostředí se
snažili nalézt odpovědi na to, jak se muž či žena v dané situaci chovají, k jakým
odpovědím na sexuální dráždění dochází a proč zaujímají právě tyto kroky. U obou
pohlaví předkládají sjednocené rozdělení, podotýkají však, že ženský orgasmus je
daleko komplikovanější. V této práci bude z důvodu zaměření diplomové práce pouze
na ženský orgasmus detailněji popsán pouze postup sexuální reakce u žen.
První fáze, neboli fáze excitace, vzniká jako reakce na sexuální dráždění, které
může být jak tělesného, tak psychického rázu. Pokud dochází k udržování dráždění dle
individuální potřeby, reakce povětšinou dynamicky stoupá. Pokud je dráždění
psychického či tělesného původu prováděno způsobem, který je ženě nepříjemný, fáze
excitace může skončit. Autoři teorie upozorňují, že se spolu s poslední fází, fází
uvolnění, jedná o nejdelší fázi cyklu. Primární fyziologický projev představuje
nadměrné prokrvení, ke kterému dochází již od počátku této fáze. V rámci toho dochází
k tumescenci prsních bradavek, následně zvětšení celých prsou. Tělo ženy se připravuje
na možný pohlavní styk, tudíž dochází k lubrikaci poševního vchodu a prodloužení
i zvětšení celé pochvy, což usnadňuje a zpříjemňuje pohlavní styk. Zároveň dochází
k prokrvení celého těla klitorisu, který je nám z větší části skryt (Masters a Johnsonová,
1970).
Pokud je sexuální dráždění účinné, překlápí se reakce z fáze excitace do druhé
fáze, fáze plató. V této fázi dochází k dalšímu zvětšení malých stydkých pysků, někdy
až dvojnásobně a změně zabarvení na růžovou až světle červenou. Právě změna
v zabarvení malých stydkých pysků je hlavním znakem této fáze dle Masterse
17

a Johnsonové (1970). Dle výraznosti barvy lze odvodit intenzitu sexuálního vzrušení.
Zároveň dochází k zúžení poševního vchodu. Raboch (1984) poukazuje na značnou
nedůležitost velikosti penisu, jelikož se poševní vchod přizpůsobí a obejme pohlavní úd
dle potřeby. Dochází k dalšímu zvětšení pochvy, což dle Rabocha znesnadňuje
kontakt penisu s poševní stěnou během koitálních pohybů. V rámci sexuálního vzrušení
dochází k posouvání těla klitorisu dozadu, čímž se klitoris stahuje za předkožku a je
zcela nemožné ho pozorovat. Další příznaky představují zvýšení tepové frekvence,
hyperventilace, zvýšení krevního tlaku. V této fázi vzrušení rapidně narůstá, a pokud je
dráždění účinně provozováno, až k dosažení orgasmu. Není to ovšem pravidlem
(Masters, Johnsonová, 1970).
Třetí fáze, neboli fáze orgasmu, a zejména prožitek z něj je silně subjektivní. Na
rozdíl od mužského orgasmu můžeme u žen spatřit značné rozdíly od intenzity, přes
projevy až po časový rámec. Tato fáze povětšinou probíhá několik vteřin. Jedná se
o nejkratší fázi ze všech. Žena je na rozdíl od muže schopna dosáhnout několika
orgasmů po sobě. V této fázi tedy dochází buď k jedné delší orgasmické epizodě, či
k několika orgasmům bezprostředně po sobě, pokud vzrušení neklesne pod fázi plató.
Patrné jsou mimovolné křeče šíje, horních končetin a obličejových svalů, které
přecházejí v určitou grimasu. Hyperventilace přetrvává spolu s tachykardií. Zatím, co
stydké pysky zůstávají nezměněné, zevní třetina pochvy vykazuje silné stahy, opakující
se v rozsahu 3-5, maximálně 10-15 stahů, během jednoho vyvrcholení. Klitoris
z důvodu skrytosti není možné zkoumat, tudíž nejsou známy změny, ke kterým by
v této fázi docházelo. Změny nejsou patrné ani u prsou. V průběhu orgasmu může dojít
k mimovolnému otevření ústí močové trubice. Zároveň je tato fáze rozdělena do tří
stádií. V prvním stádiu se u ženy objevuje pocit sevření, který je rychle střídán velmi
intenzivním pocitem na klitorisu. V průběhu tohoto stádia je narušena ostrost vnímání.
Pro druhé stádium je charakteristický pocit rozlévajícího se tepla nejen v oblasti
pohlavního genitálu, nýbrž v celém těle. V posledním stádiu dochází ke zmíněným
mimovolným stahům pochvy, které autoři nazývají jako srdeční tep ve vagíně (Masters,
Johnsonová, 1970). Důležitý objev představuje změna mozkových vln v průběhu
podlehnutí orgasmu, které se nám na encefalografu ukazují zvětšené a zrychlené (Heath,
1972).
Poslední fázi představuje fáze uvolnění, ve které dochází k postupnému
navrácení fyziologických změn během opačného přechodu do fáze plató a excitace.
Pokud dojde k účinnému dráždění opět ve fázi plató, žena na rozdíl od muže může opět
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dosáhnout orgasmu. Jedná se ovšem o fázi, kdy stydké pysky splaskávají a navrací se
jim klasické zabarvení, klitoris se přesouvá do základního umístění, čímž se pro nás
stává opět viditelný, prsa postupně získávají původní velikost a pochva po opakovaných
kontrakcích získává klidový tvar (Masters, Johnsonová, 1970).
Důležité je zmínit možnost navrácení do klidové fáze z kterékoli fáze cyklu.
Velmi často se vyskytuje možnost, že žena po fázi plató přeskočí pouze do fáze
uvolnění za absence orgasmu (Weisse, 2001). V souvislosti se sexuální aktivitou
v průběhu koitálního styku považuji za významné podotknout, že sex nerovná se
pohlavní styk. V této podkapitole byla popsána reakce pouze v průběhu pohlavního
styku. Orgasmu ovšem může žena dosáhnout i bez pohlavního styku například během
masturbace, provozované s partnerem či autoeroticky. V tomto případě bychom do
činnosti sexu mohli zahrnout například líbání, hlazení, genitální stimulaci, orální sex,
anální sex či samotný koitus.
Za důležité také považuji zmínit odlišnosti sexuální reakce u těhotných žen.
Nejvýraznější jsou ve fázi excitace, kdy na začátku těhotenství, v rámci této fáze,
dochází až k trojnásobnému zduření stydkých, zejména malých pysků. V pokročilém
stádiu, kdy je vulva i v klidovém stádiu zvětšená, naopak již k žádnému dalšímu
zvětšení v průběhu excitace nedochází. Zajímavostí je, že orgasmické stahy mohou
u plodu vyvolat krátkodobou bradykardii (Weiss, 2010).
Za zmínění stojí rovněž rozdílnost mezi pohlavími v souvislosti s preferencemi
sexuálních aktivit, které hodnotí dle míry uspokojení. Muži v převážné většině staví na
první místo v pohlavních aktivitách pohlavní styk, který pro ně představuje
nejuspokojivější techniku sexu a zároveň při něm nejčastěji dosahují orgasmu. Ženy
oproti mužům nejraději provozují manuální stimulaci klitorisu prsty partnera. Dále byla
umístěna na druhé místo orální stimulace neboli stimulace pomocí jazyka a úst muže,
během kterých dosahují orgasmu nejčastěji. Méně ovšem dosahují orgasmu pomocí
koitu (Pinkerton aj., 2003). Pokud v průběhu pohlavního styku dochází k manuální
stimulaci klitorisu, ženy podléhají orgasmu mnohem častěji, nežli u pohlavního styku
samotného, bez stimulace vlastními prsty či prsty partnera. Řízená, záměrná stimulace
klitorisu v průběhu pohlavního styku představuje pro ženu spolehlivější způsob
dosažení vyvrcholení, nežli nezáměrná stimulace, spočívající například v tření klitorisu
o tělo muže (Lloyd, 2005). Koitus je ovšem dle výzkumu typická sexuální technika
v heterosexuálním vztahu. Odborníci se domnívají, že tato četnost může představovat
důvod častějšího dosažení orgasmu u mužů oproti ženám (Tiefer, 2004).
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1.4 Fyzická komponenta orgasmu
Pokud se na orgasmus podíváme detailněji, co se fyziologických procesů týče,
poodhalí se nám procesy, ke kterým v těle ženy dochází v průběhu prožívání
vyvrcholení. Nalezneme mnoho fyziologických změn v celém těle žen, ale samozřejmě
i u mužů. V této podkapitole se ovšem budeme zabývat pouze ženskými projevy.
Děje jsou do jisté míry individuální, ale určitá míra obecnosti zde
v laboratorních podmínkách vyzkoumána byla. Za nejvýznamnější změnu je
považována tumescence genitálů v průběhu vzrušení, později po překonání orgasmu
odborníci hovoří o následné detumescenci. Nedochází pouze ke zduření genitálů, ale
například i prsních bradavek. U ženského genitálu dochází ke zduření vulvy, přesněji
řečeno dochází ke zduření velkých stydkých pysků a topořivých těles poštěváčku.
Následně dochází k lubrikaci vlivem prokrvení sliznice vagíny (Zvěřina, 2003).
Lubrikace u žen zastává srovnatelný význam jako erekce u mužů. Jedná se o primární
signál, který muže upozorňuje na vzrušivost ženy. S věkem ovšem intenzita lubrikace
slábne, čemuž může být přímo úměrný pokles sexuální aktivity, jelikož silně
znesnadňuje průnik penisu v průběhu pohlavního styku (Weiss, 2010). Další změnu
představuje zrychlení tepu a to až na 110-180 úderů za minutu. Průměrná tepová
frekvence se pohybuje mezi 70-85 údery za minutu, 90 a výše úderů lékaři označují za
zrychlený pulz neboli tep (Štejfa, 1998). Dále je možné pozorovat zvýšení počtu
vdechů, změnu ve svalové tenzi, zejména rytmické stahy svalů kolem přední třetiny
pochvy, ale také kolem řitního otvoru. Odborníci zmiňují rovněž vědomé stahování
svalstva břišního a hýžďového, za účelem zvýšení sexuálního vzrušení a následného
vyvrcholení

(Masters

a

Johnson,

1970).

Blackledgeová

(2005)

podotýká

nepostradatelnou svalovou aktivitu, bez které by k orgasmu nedošlo, dále také
samozřejmou spolupráci a na sebe navázané propojení těla a mozku. V průběhu
vyvrcholení dochází ke stahům svalstva pánevního dna v oblasti genitálu také na
nevědomé úrovni (Mah a Binik, 2001). Mnoho odborníků hovoří o orgasmu
v souvislosti se změněným stavem vědomí. Jak již bylo zmíněno, dle Masters
a Johnsonové (1970) dochází v prvním stádiu orgasmu k narušení ostrosti vědomí
v porovnání s klasickým stavem. Dochází také k hormonálním změnám. Rozebereme-li
význam hormonů v průběhu dosažení orgasmu, hlavní roli zde hraje hormon oxytocin,
který mimo jiné rovněž zapříčiňuje průběh porodu kontrakcemi poševního svalstva.
V období šestinedělí dochází ke snížení sexuální aktivity ze strany žen, z důvodu
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snížení sexuální apetence, které je ovšem z evolučního hlediska snadno vysvětlitelné.
Tuto reakci v průběhu přibližně jednoho roku, přesněji v období kojení, sehrává hormon
prolaktin. Z evolučního hlediska k této fázi dochází za účelem ochrany rodiny, která by
mohla být prostřednictvím otěhotnění a porodu dalšího potomka ohrožena, jelikož by
vzniklá situace představovala hmotnou a fyzickou zátěž, až možné ohrožení rodiny
a její existence. Protiklad k tomuto období představuje fáze zamilovanosti, trvající
přibližně dva roky, kdy je jak u muže, tak u žen sexuální apetence markantně zvýšená
(Weiss, 2010). Významné je zde tedy sexuální naladění pro možný vznik orgasmu.
Brody a Krüger (2006) hovoří o zvýšené hladině prolaktinu následující po vyvrcholení.
Dostavuje se spolu s blaženým pocitem za účelem snížení vzrušení. Upozorňují, že
hladina prolaktinu po orgasmu prodělaném během pohlavního styku je až o 400% vyšší
nežli během masturbace. Nemusí se ovšem nutně jednat pouze o vaginální orgasmus
vyvolaný souloží, nýbrž také o klitoridální orgasmus vyvolaný pomocí stimulace
klitorisu v průběhu pohlavního styku (penil vaginal intercourse= PVI) samotnou ženou,
tělem či prsty muže, nebo možnými sexuálními pomůckami. Pomocí jakékoli zmíněné
techniky vyvolá orgasmus během koitu daleko uspokojivější pocity a vyšší hladinu
prolaktinu, než orgasmus navozený pomocí masturbace v rámci autoerotiky.
Zmíněné fyzické projevy jsou postřehnutelné u všech žen v průběhu oddávání se
orgasmu, pouze u každé ženy v rozdílné intenzitě. Důležité je podotknout navratitelnost
do původního stavu, stavu klidového, ke kterému vždy dochází.

1.5 Psychická komponenta orgasmu
Psychika je silně spjata s orgasmem a sexualitou celkově. Představuje ale daleko
větší oříšek ve zkoumání jistých, obecně platných zákonitostí, než výše zmíněné
fyziologické proměny. Výsledky nejsou snadno měřitelné ve srovnání s fyziologickými
změnami, které jsou mnohdy lehce postřehnutelné. Psychické prožívání v průběhu
orgasmu je striktně závislé na subjektivní výpovědi a značné schopnosti introspekce.
Pondělíček a Pondělíčková-Mašlová (1990) podotýkají absenci jasně vymezeného
pořadí určitých psychických reakcí na orgasmickou situaci. Popisují značnou variabilitu
chování v průběhu orgasmu a zapojení mnoha složek osobnosti, jako je pudová,
smyslová a emocionální. V oblasti psychiky nalézáme daleko větší variabilitu
v důsledku individuální rozdílnosti žen. Můžeme dopad psychiky zachycovat ve dvou
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lehce odlišných složkách. To jakým způsobem žena prožívá sexuální akt a orgasmus
a dále jakou roli psychika sehrává v oblasti sexuálního vzrušení. I zde je patrná jistá
genderová rozdílnost. Zatímco muži vnímají sexuální akt a orgasmus jako jistou formu
odměny, odreagování či vybití, pro ženy tento proces představuje jisté vyjádření emoční
náklonosti či intimity, kterou chtějí s partnerem sdílet. Propastný rozdíl můžeme spatřit
v kontextu sexu s romantickým rozpoložením. Zatímco ženy vyhledávají sex spíše ve
chvílích s nádechem romantické nálady, muži vyhledávají sex nejméně právě ve
chvílích romantického rozpoložení (Dewitte, 2015).
V oblasti prožívání orgasmu jsou výpovědi respondentek velmi různorodé. Pro
ženy je velmi problematické užívat přímá slova k popisu pocitu uspokojení. Užívají
často metafory pro vyjádření vlastních pocitů. V publikaci Heartové (2001) nalézáme
výpovědí respondentek, které orgasmus a pocity z něj přirovnávají k elektřině
a mořským vlnám.
Kratochvíl (2003) zmiňuje dvě odlišné formy orgasmu. První přikládá spíše
tělesný ráz, zatímco u druhého považuje za stěžejní partnerský vztah, během kterého se
milostné city zintenzivňují. Kratochvíl na základě výpovědi respondentek popisuje
orgasmus jako výšlap na vysokou, sněhem a ledem pokrytou horu, až se dostaví pocit,
kdy žena zcela jistě pozná, že během několika sekund prožije orgasmus bez možnosti
přeskočení této fáze.
Masters a Johnsonová (1970) popisují stádia subjektivního prožívání orgasmu
na základě subjektivních údajů od 487 žen. Subjektivní prožívání rozdělili do tří stádií,
které jsou popsány výše. Zvěřina (2003) upozorňuje na přítomnost fyzické i psychické
složky, které se na orgasmu úměrně podílejí v různé intenzitě. Orgasmus vnímá jako
sexuální emoci. Pastor (2010) se od tělesné komponenty odvrací a upřednostňuje spíše
psychickou komponentu, kterou je dle jeho názoru tzv. zážitkový orgasmus tvořen.
Vyvrcholení dle jeho myšlenky představuje stav hnutí mysli, kde nejsou přítomny
tělesné změny. Eschler (2004) zmiňuje důležitost jisté formy asertivního chování
spočívající ve schopnosti popsat a svěřit se partnerovi, které kroky či techniky jsou pro
dosažení orgasmu nejúčinnější. Upozorňuje na výsledky vyplývající ze studie ve
prospěch dlouhodobějších vztahů, při kterých jsou ženy otevřenější v komunikaci
ohledně dosahování orgasmu a z něj plynoucí častější oddávání se orgasmu. Pro ženy je
tudíž důležité jisté psychické rozpoložení rovněž i otevřenost v komunikaci
v případných problémech s nedosažením.
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Jak již bylo nastíněno v úvodu této podkapitoly, psychika má nezaměnitelné
účinky na schopnosti dosažení orgasmu. Nejsou důležité jen aktuální emoční stav
a naladění, ale rovněž i představy a fantazie sehrávají markantně důležitou roli v oblasti
uspokojení. V rámci celé první kapitoly narážíme na téma rozdílnosti mužských
a ženských fantazií, výskyt určitých fantazií v daných situacích, či rozdíl významu
fantazií a představ pro ženy a muže. Určité fantazie a představy mají dle odborníků pro
ženy velmi důležitý podíl na uspokojení. Například v případě, kdy sexuální objekt,
který představuje partner v dlouhodobém vztahu, již nestačí k vyvolání potřebné úrovně
vzrušení, žena ve svých představách využívá obraz jiného muže či ženy, pro vytvoření
lákavější představy. Důležité je dle dle Fifkové (2005) si tuto situaci

nevyčítat

a nepovažovat za druh nevěry. Představy a fantazie jsou vždy vztahu pouze prospěšné.
Dle Fifkové (2005) jsou ovšem sexuální fantazie a představy často podceňovány jak
muži, tak ženami. Uzel (2012) ovšem podotýká výskyt orgasmů u žen bez jakékoli
fyzické stimulace, tudíž orgasmus vyvolané čistě psychickou podmíněností. Často se
vyskytující tento typ orgasmu můžeme spatřit například u žen na populárních
koncertech, kde se ženy dostanou do těsné blízkosti svým idolům, představující známé
hudební zpěváky, kapely či politiky. Připomíná situace projevů Adolfa Hitlera, kdy
mnoho žen dosahovalo orgasmu bez stimulace klitorisu. Příkladem nám mohou být také
koncerty skupiny The Beatles, kdy se mnoho mladých dívek propadalo do
orgasmického běsnění. Uzel (2012) zmiňuje významnost přítomnosti dalších dívek,
prožívajících situaci stejným způsobem. Na danou ženu to poté působí jako katalyzátor
vlastních pocitů a jistým způsobem to emoce podněcuje a prohlubuje (Uzel, 2012).
Jelikož fantazie a představy zastupují důležitou funkci v dosahování orgasmu,
považuji za významné několik nejčastějších zmínit. Jedná se pouze o představy
a fantazie žen, z důvodu zaměření práce. Fifková (2005) popisuje 9 nejčastějších
fantazií a představ žen účastnících se jejího výzkumu:


Skupinové praktiky na mnoho způsobů



Sex mimo soukromí



Sex potají s obavou přistižení



Sex s někým, kdo není vidět



Sex na veřejnosti



Ponížení, odevzdání se, omezení pohybu



Bolest, strach
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Znásilnění



Lesbický sex

Fifková (2005) o těchto představách neuvažuje jako o jistých známkách úchylnosti
či nevěry. Považuje je za pouhé koření dlouhodobějších vztahů či situací, které
nevyvolávají obvyklé odpovědi. Pastora (2007) kromě výše zmíněných podotýká také
fantazie:


Hra na prostitutku



Sex s více muži najednou



Fantazie o současném partnerovi



Násilné sexuální představy

Meuwissen a Over (1991) pomocí faktorové analýzy rozřadili erotické fantazie
do pěti oblastí:


Genitální- stimulace ústy, prsty, pohlavním stykem



Smyslové- mazlení, ležení v posteli, tančení



Síla- svádění, sex s celebritou, upoutání muže



Utrpení- znásilnění mužem, zabránění pohybu, ponižování



Zakázané sexuální aktivity- sex na veřejnosti, skupinový sex

Je patrné, že psychické rozpoložení ženy, hraje významnou roli ve schopnosti
dosažení orgasmu. Důležitý je emoční stav, ve kterém se žena vyskytuje, ale také vztah,
který zaujímá k určitému muži. Otevřenost v dlouhodobém vztahu koreluje s vyšší
pravděpodobností dosažení orgasmu u žen. V kapitole je patrné, jakým způsobem se
muži a ženy v oblasti dosahování orgasmu liší. Neliší se pouze ve frekvenci oddávání,
ale také v preferenci, co dané pohlaví stimuluje.
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2 DRUHY ŽENSKÉHO ORGASMU
V této kapitole se autorka zabývá druhy ženského orgasmu. Zabývá se
problematikou rozdělení orgasmů, která má počátek na začátku 20. století. Pro
komplexnější pochopení tématu, přikládá popis stavby ženského genitálu. V rámci této
kapitoly je uvedeno, jakým způsobem odborníci ženský orgasmus rozdělují. Těchto
rozdělení je mnoho a v práci je tudíž zmiňuje, ale nepřiklání se k žádnému typu dělení,
které by považovala za nejvhodnější. Hlavním tématem kapitoly jsou vaginální versus
klitoridální orgasmus. Nalezneme zde ovšem také další typy orgasmů, které může žena
prožít.

2.1 Anatomie ženského genitálu
Pro lokalizaci orgasmu na základě nejběžnějšího rozdělení je podstatné nejprve
popsat samotný ženský genitál, poté jeho dílčí části. V rámci anatomie ženského
přirození mnoho teoretiků staví na svých teoriích, zejména na existenci pouze jednoho
možného orgasmu a to vždy klitoridálního. Jelikož je tato práce o ženských orgasmech
a o jistých částech ženského genitálu se dočítáme napříč celou prací, je zcela
nevyhnutelné podat alespoň stručný popis pohlavního ústrojí ženy.

Ženské pohlavní ústrojí je rozděleno na:


Zevní pohlavní orgány



Vnitřní pohlavní orgány

2.1.1 Zevní pohlavní orgány
Zevní pohlavní orgány neboli vulva se skládají z Venušina pahorku (mons
veneris), který představuje podkožní tukový polštář, který je pokrytý ochlupením, jako
sekundární pohlavní znak. V převážné většině případů je vodorovně oddělen od
neochlupené části břicha. Množství tukové zásoby v této oblasti bývá nezměněno
i v případech života ohrožující hladovky (Zvěřina, 2003).
Velké stydké pysky (mojora pudendi) jsou rovněž jako Venušin pahorek
pokryty ochlupením. Existují individuální rozdíly v podobě ochlupení napříč
zabarvením a množstvím chloupků u žen. Zajišťují ochranu a oddělení poševního
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vchodu od okolního světa. Vytvářejí val, který svým spojením v oblasti hráze (vzadu)
a nad klitorisem vytvářejí stydkou štěrbinu (rima pudendi) (Weiss, 2000).
Ze zmíněné stydké štěrbiny, která je tvořena překrytím velkých stydkých pysků
vykukují v různé míře malé stydké pysky (labia minora). Nejsou vyplněny tukem,
nýbrž vazivem s četným nervovým a cévním systémem. Na povrchu malých stydkých
pysků nalézáme kůži s nerohovějícím dlaždicovým epitelem. Jedná se o nejcitlivější
část zevních rodidel, které mají tvar převráceného V, vybíhají v oblasti klitorisu ve
spojení a vzadu tvoří uzdičku (Weiss, 2010). Vzhled a vyčnívání malých stydkých
pysků je možné v dnešní době upravit. Tento zákrok se nazývá labioplastika. Jedná se
o novinku, která je hojně využívaná jak tuzemskými klientkami, tak klientkami
zahraničními, z důvodu příznivosti ceny. Velikost pysků je chirurgicky pozměněna dle
požadavků klientky a možností chirurga. V případě provádění zákroku pouze
z estetického důvodu není operace hrazená pojišťovnou (Garbová aj., 2011). Weiss
(2010) upozorňuje na překonání dřívější domněnky, že přesah malých stydkých pysků
je zapříčiněn nadměrnou masturbací. Tvar a velikost se ovšem může pomocí tahu měnit.
Jedná se o kulturně podmíněný trend, pro každou část světa může být ideál krásy
v rámci vzhledu stydkých pysků rozdílný. Nutné je ovšem neplést si labioplastiku
s ženskou obřízkou.
Klitoris neboli poštěváček, má významný vliv na dosahování orgasmu u žen.
Anatomicky je velmi podobný mužskému penisu. Jeho délka spočívá přibližně v 10
centimetrech, kdy je jeho převážná část skryta. Ve srovnání s některými druhy opic je
ženský klitoris daleko menší, tudíž může nahmatání této části působit muži během koitu
značné problémy. U žen je okem patrné pouze jeho zakončení neboli žalud poštěváčku,
kde je z části kryt malými stydkými pysky. Tělo klitorisu je tvořeno dvěma topořivými
tělesy, která jsou protknuta žilním systémem, díky kterému dochází k tumescenci
a zvětšení objemu v průběhu sexuálního dráždění (Uzel, 2012). Orel (2007) přirovnává
zduření těla klitorisu k erekci penisu, který je rovněž tvořen dvěma topořivými tělesy.
Z důvodu umístění a funkce klitorisu autoři považují tuto část za obdobu mužského
penisu, který je u žen z převážné většiny skryt uvnitř na rozdíl od mužů (Laqueur,
2017). Výzkumy potvrdily reakci klitorisu na sexuální dráždění prováděné na jakékoli
části těla. Nejintenzivnější připisují samotnému dráždění klitorisu (Weiss, 2000).
V rámci zevních rodidel se setkáváme také se zevní ústí močové trubice
a vývodu Bartholiniho žláz, které produkují sekret zajišťující snazší zavedení penisu
do pochvy. Lubrikace se ovšem věkem mění a nízká produkce sekretu představuje
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znepříjemnění koitálních pohybů (Weiss, 2010). Lubrikace u žen je pro muže primární
znamení úspěšného sexuálního dráždění, ke kterému může dojít i bez fyzického
kontaktu. Lubrikace u žen se rovná erekci u mužů (Uzel, 2012).
Zabraňování odtoku moči či vypuzení plodu v průběhu porodu zapříčiňují příčně
pruhované svaly pánevního dna, které obklopují poševní vchod. Mnoho autorů se
domnívá, že volním stahováním těchto svalů může žena napomoci dosažení orgasmu.
Jedná se o tzv. Kegelovy cviky. V rámci nácviku stahů těchto svalů je možno lépe
dosahovat vyvrcholení (Kegel, 1952).
V poševním vchodu se nachází panenská blána (hymen), která odděluje vnitřní
a zevní pohlavní orgány. K jejímu porušení a následné ztrátě dochází v rámci prvního
pohlavního styku, spočívajícího v zasunutí penisu do pochvy či jiným mechanickým
porušením. Její obnova je prováděna chirurgy. Jedná se o hymenoplastiku neboli
rekonstrukci panenské blány s absencí hrazení zákroku pojišťovnou, jelikož k její
obnově dochází v rámci neterapeutického zákroku z důvodu estetiky či sexuální hry
(Garbová aj., 2011).

2.1.2 Vnitřní pohlavní orgány
Mezi vnitřní pohlavní orgány patří pochva neboli vagina, která je spolu s výše
zmíněným klitorisem nejdůležitější částí pohlavních orgánů podílejících se na
vyvrcholení. Velmi dlouhou dobu nebyl pro pochvu odborný název (Lagueur, 2017).
Vedou se nekonečné spory ohledně citlivosti stěn vaginy. Masters a Johnson (1970)
odmítají teorii vaginálního orgasmu z důvodu přesvědčení o necitlivosti vaginy. Dle
jejich názoru nemůže vyvolat příslušnou sexuální reakci. Stěny vaginy jsou schopné
přizpůsobovat svůj tvar a velikost penisu. Obejmou penis menší velikosti, proto autoři
dokládají částečnou nedůležitost velikosti penisu, jelikož se mu pochva z velké části
přizpůsobí. Přibližná délka je 10 cm, pokud není žena stimulována, stěny k sobě
přiléhají (Uzel, 2012). Plastičnost vaginy je možné zpozorovat při porodu, kdy
novorozenec prochází vaginou, která je schopna roztáhnout se v celé své šíři. Vagina
jako trubicovitý orgán, je oddělen od dělohy děložním čípkem, který na ni nasedá
a poševním vchodem od vulvy neboli zevních pohlavních orgánů. Přední stěna úzce
sousedí s močovou trubicí a močovým měchýřem, zatímco zadní s konečníkem (Weiss,
2010).
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Mezi vnitřní orgány dále patří děložní čípek, děloha, vejcovody a vaječníky.
Pro dosažení orgasmu nejsou tyto části nijak významné, proto není nutné je v této práci
detailněji popisovat.
Existuje mnoho autorů, kteří přirovnávají ženské pohlavní orgány k mužským
a na jejich základě se je snaží popsat a určit funkce. S rozvíjejícími se vymoženostmi je
to spíše téma minulosti, kdy odbornící porovnávali obě pohlaví. Do určité doby však
byly tyto teorie velmi vlivné. Ve 2.století n.l. napsal Galénos velmi vlivnou práci,
zabývající se přesným popisem ženských a mužských genitálií. Hlásal stejnost pohlaví
s rozdílem produkce životního tepla. Ženské orgány jsou popsány pouze s jedním
rozdílem, nacházejí se vevnitř na rozdíl od mužského ústrojí. Stydké pysky v tomto
případě představují předkožku, vagina vnitřní penis, děloha šourek a vaječníky varlata
(Lagueur, 2017). Na druhou stranu nalezneme odborníky, kteří se vůči tomuto tvrzení
silně ohrazují.
Část pohlavního orgánu ženy, která je velmi podstatná v souvislosti s tématem,
představuje rozruch vyvolávající práce, která se zabývá existencí G bodu. G bod neboli
Grafenbergův bod, pojmenovaný dle Ernesta Grafenberga. Prvním objevitelem je
ovšem Regnier de Graaf, který rok před svou smrtí, v roce 1672, popsal ženskou
prostatu a ejakulaci. G bod je místo těžko nahmatatelné, které v případě rytmického,
drsnějšího a po určitou dobu v tempu dle přání ženy dráždění vyvolává u žen silné
sexuální vzrušení. Pokud je ovšem tato činnost ženě nepříjemná, je nutné okamžitě
přestat (Kratochvíl, 2003). Ve zlomové práci Grafenberga nesoucí název The role of
urethra in female orgasm se autor nezmiňuje pouze o G- bodu, nýbrž o různých druzích
stimulace a vyvolání sexuální reakce, až následného orgasmu. Udává anonymní
příklady svých pacientek z praxe. Podotýká výskyt mnoha erotických zón na ženském
těle. Dle jeho názoru je již jen na muži, aby je objevil. Při vyvolání vzrušení pomocí
stimulace konečníku upozorňuje, že se nemusí jednat pouze o anální sex, nýbrž
například soulož (penis ve vagině) se současnou stimulací řitního otvoru prstem.
Existují ženy, které mají velké množství nervových zakončení právě v této oblasti, což
může zapříčinit vyvolání orgasmu pouze stimulací anální oblasti. Dále se autor v práci
dotýká tématu nesprávnosti určení frigidity žen a anorgasmii. Významné je podotknout
absenci názvu G- bod ve zmíněné práci. O místě stimulace v oblasti, kterou dnes známe
pod pojmem G- bod, hovoří jako o močové trubici umístěné na přední stěně pochvy.
V rámci této stimulace hovoří o možném úniku či dokonce vystříknutí určité tekutiny
z genitálu ženy. Nejedná se o moč, nýbrž sekret vyprodukovaný Bartholiniho žlázou.
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Upozorňuje na důvod mizivého výskytu. V případě pohlavního styku v poloze, kdy je
žena na zádech a muž do ní zasune penis, nedochází většinou k přímé stimulaci přední
stěny vaginy. Pouze v případě strmého tvaru penisu či obemknutí krku partnera nohami
ženy. Vagina se dostává poté do polohy, která je stimulaci její přední stěny přístupnější
(Grafenberg, 1950). Existuje nespočet odborníků, kteří jsou v silném rozporu s možnou
existencí G- bodu, zároveň mnoho odborníků, kteří následují teorii Grafenberga.
Hledání tohoto bodu může u partnerů vyvolat silný pocit nejistoty. Dle Pastora (2007)
není G- bod určitá erotogenní zóna u každé ženy. Jedná se pouze o možné místo
vyvolávající příjemné pocity, srovnatelně s ostatními místy na ženském těle.
Hines (2001) přirovnává G- bod k UFO- mnohými hledaný, mnohými
diskutovaný, ale neověřený objektivními prostředky.

2.2 Vaginální versus klitoridální orgasmus
Přes mnoho nesrovnalostí v tuzemské i zahraniční literatuře, považuji za
nezbytné zmínit základní typy orgasmů, kterých může žena dosáhnout v průběhu
sexuální aktivity partnerské či samostatně, například pomocí masturbace.
Jedním z nejvíce diskutovaným tématem na poli sexuologie v kontextu ženského
orgasmu zůstává otázka, jakým způsobem je nejvhodnější či nejsprávnější ženský
orgasmus rozdělovat. Zatím co, jak již bylo zmíněno v kapitole definice orgasmu,
v době starého Řecka byl orgasmus řešen zejména z důvodu vlivu na reprodukční
funkce lidstva, s nástupem Freuda se lidé dozvídají o orgasmu ze zcela jiné perspektivy.
Orgasmus se neliší pouze dle intenzity nýbrž i dle místa lokalizace vzniku. Freud byl
první, kdo na pole sexuologie přinesl myšlenku vaginální orgasmus. Samotný název
neuvedl, zároveň nepostavil do opozice klitoridální orgasmus s orgasmem vaginálním
(Glenn a Kaplan, 1968). Leč se ženskou sexuologií a orgasmem příliš nezabýval,
přinesl stěžejní informace. S rozlišením na klitoridální a vaginální, které byly v té době
horkou novinkou, vytvořil rovněž myšlenku, proč a kdy by k určitému orgasmu mělo
docházet. Domníval se, že podoba klitoridálního orgasmu je záležitostí dívek a to spíše
v nízkém věku, za pouhou potřebou uspokojení, v souvislosti s podobou klitorisu
s penisem, se kterým se v nízkém věku dívky ztotožňují a který chlapcům silně závidí.
V období puberty a nárůstu libida se poté odpoutávají od něčeho mužského, co již
zmíněný klitoris představuje a orientaci přesouvají na vagínu, jako čistě ženskou
záležitost. Vaginální orgasmus označoval za vyvrcholení hodný zralé ženy. Nejenže
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klitoridální orgasmus byl v dospělosti u dívky znakem nevyspělosti, žena ovšem již
neměla orgasmu dosahovat jinak, nežli pomocí koitálního styku se svým partnerem.
Podotýká, že by mělo dojít k určité transformaci z klitoridálního orgasmu na orgasmus
vaginální tím, že se místo uspokojení přetransportuje z klitorisu do vagíny (Crow,
2000). Nutné je míti na paměti fakt, že Freud se samotným názvem, termínem nepřišel,
hovořil ovšem o místu stimulace (Glenn a Kaplan, 1968). Masters a Johnsonová (1970)
se s tímto rozdělením neztotožňují. Naopak se od něj silně distancují a zmiňují
nemožnost uvedení vaginálního orgasmu jako formu vyvrcholení, jelikož poševní stěny
jsou necitlivé, tudíž nemohou u ženy vyvolat orgasmus. K němu dochází v průběhu
penilně-vaginálního styku pouze prostřednictvím tření o klitoris, nikoli pomocí
sexuálního dráždění pochvy. Pozorovali změny způsobené pohlavním stykem
a manuální či orální stimulací klitorisu. Výsledky nepředstavovaly dva rozdílné
soubory. Ku překvapení odborníků probíhaly změny v oblasti ženského genitálu shodně
v průběhu obou odlišných sexuálních metod. Tyto zjištěné výsledky vedli Masters
a Johnsonovou (1970) k přesvědčení o pouze jednou existujícím orgasmu a to vždy
klitoridálním.
I přes značnou kritiku, která dopadá na práci a teorie z nich vycházející,
představuje Freud průkopníka na něhož se mnoho odborníků snaží navázat. Mnoho
odborníků nesouhlasí s přemístěním centra uspokojení z oblasti klitorisu do vaginy,
nýbrž zastávají názor opravdovosti vaginálního orgasmu. Tohoto typu orgasmu může
žena docílit drážděním zevní vagíny, která představuje přibližně 1 třetinu celkové
velikosti vagíny. Samotné vaginální dráždění odborníci dále dělí na tyto části: hluboká
vaginální stimulace, střední vaginální stimulace, mělká vaginální stimulace, která
spočívá ve stimulaci poševního vchodu (Brody aj., 2013).
Weiss předkládá způsob, jakým většina žen dosahuje orgasmu během
masturbace: „Zejména drážděním klitorisu či poševního vchodu, mizivé procento žen
během masturbace napodobuje koitální pohyby z důvodu navození orgastické situace.“
(Weiss, 2000, str.105). Zároveň neopomíjí ve svých publikacích zmínit ženy, které
podstoupily obřízku a i přesto jsou schopné oddávat se vyvrcholení během koitálního
styku (Weiss, 2010). Zmínění obřízky u žen ve spojení s ženským orgasmem, jako fakt
stojící na straně vaginálního orgasmu a úplného odstranění tohoto problému o jeho
existence je významné, jelikož u ženy během tohoto zákroku dochází k odstranění
klitorisu a malých stydkých pysků a následnému zašití velkých pysků s pouhou malou
dírkou, umožňující odtok moči či tekutin souvisejících s menstruací. Ženám jsou tudíž
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odebrané části genitálu, které zapříčiňují klitoridální orgasmus. Velikost zákroku je
variabilní, vždy ovšem dochází ke značnému poškození vulvy ženy. Dle světové
organizace WHO se jedná o tradiční, částečné či úplné odstranění zevního genitálu ženy
z kulturních či jiných neterapeutických důvodů (WHO, 1997). Z tohoto důvodu jsou
velmi ceněné poznatky, vyplývající z výzkumů žen, které v minulosti obřízku
podstoupily a jsou schopné prožívat uspokojení ze sexuálního styku. Ovšem i zde
nalézáme velmi rozporuplné výsledky ohledně prožívání orgasmů, které nám příliš
nepomáhají pochopit nastalou situaci spojenou s problematikou rozdělení. Zatímco
v jednom výzkumu zabývajícím se ženami po prodělání obřízky participantky
odpovídají pozitivně na otázky týkající se schopnosti vyvrcholení- sexuální uspokojení
často 34.7%, oproti výsledkům týkající se negativních výsledků zřídka 5.6% (Adimna,
1997). Ve výzkumu jiném, týkajícím se ovšem stejné problematiky nacházíme procenta
zcela odlišná. Výzkum, který vede Badawi (1989), ženy vypovídají o neschopnosti
dosáhnout orgasmu v 75%, což představuje zcela opačné výsledky od předchozího
výzkumu. Pozoruhodná je ovšem procentuální shoda u nejvíce erotogenního místa,
poprsí (23.5%) a klitoris (23.5%), které si měly respondentky vybrat (Megafu, 1983).
Některé výzkumy sice vypovídají o schopnosti žen dosáhnout vrcholu, v kontextu
sebeuspokojení, ale také koitu (Catania aj., 2007). Po provedení meta-analýz těchto
studií je zcela patrné, že není možné nijak generalizovat výsledky vztahující se k této
problematice i přes utvoření skupin na základě rozsahu poškození genitálu a rozluštit
existenci vaginálního orgasmu. Mnozí autoři tuto situaci vyřešilo brilantním způsobem,
jelikož i mnoho odborníků na tuto záhadu neznají odpověď a nemají zcela jasno.
Nepovažují za významné v jaké oblasti dochází ke stimulaci, nýbrž jaké intenzity
orgasmus je. V odborných publikací se tedy můžeme setkat s rozdělením orgasmu na
velký a malý (Zvěřina, 2003) nebo orgasmus genitální (penis ve vagině) či negenitální
(stimulací poprsí, úst, hrudi, ramenou, kolen, brady, uší) (Kratochvíl, 2003). Oblastí
ženského těla, která způsobují vyvrcholení je mnoho, pro každou ženu jiné. Grafenberg
ve své práci popisuje ženy, které dosahují orgasmu pouze stimulací análního otvoru,
tato stimulace tudíž nespadá ani do vaginálního ani do klitoridálního orgasmu. Jedná se
obecně řečeno vždy o místa, která obsahují vysoký počet nervového zakončení. Pastor
(2007) se přiklání k možnosti vyvolání orgasmu stimulací kterékoli části ženského těla.
V jeho práci se dočítáme, že nejčastěji dosahovaným orgasmem je pomocí stimulace
klitorisu, kdy je možné setkat se i s ženami, u kterých nevyvolává žádné vzrušující
pocity samotná soulož. Zároveň zmiňuje druhou nejčastější možnost orgasmu stimulací
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uvnitř pochvy, opět nalezneme i v této skupině žen extrémní případy, pro které
stimulace klitorisu nepřináší žádné potěšení a upřednostňují koitus.
V rámci schopnosti dosažení vaginálního orgasmu Brody a Weiss (2010)
dokládají důležitost soustředění se na vlastní počitky v pochvě během pohlavního styku.
Dle jejich názoru je žena schopna dosáhnout vaginálního orgasmu v kontextu rozsahu
a kondice pozornosti na pocity vlastního těla. Při edukaci vzorku žen, se kterými autoři
pracovali, o nutnosti soustředění se na již zmíněné pocity, vykazovaly při dalších
sezeních ženy vyšší frekvenci dosahování orgasmu, který by zařadily do vaginálního
orgasmu.
Výzkum prováděný na 503 respondentkách neoperuje s termíny vaginální
a klitoridální orgasmus. Získává výsledky spokojenosti s orgasmy v průběhu
pohlavního styku a masturbace a na základě informací utváří 4 základní skupiny,
zastupující 4 základní typy orgasmu. Není zde důležitá lokalizace či způsob, nýbrž
intenzita prožitku z vyvrcholení plynoucí. 1.typ představuje orgasmus nejsilnější,
spadající do skupiny představující vysoký požitek a pocity, 2.typ obsahuje výsledky
spadající do kategorie vysoký požitek a střední pocit. Pro 3.typ orgasmu je typický
střední požitek a rovněž střední pocit uspokojení a poslední neboli 4.typ se vyznačuje
nízkým požitkem a pocitem uspokojení (King aj., 2011). Neoperuje se zde tedy s názvy,
které jsou zmíněné v předchozích publikacích, ale pouze s mírou pocitů, které žena
v průběhu orgasmu zažívá.
Brody, Klapilová a Krejčová (2013) operují s termínem vaginální orgasmus.
Výzkum prováděný na studentkách Karlovy univerzity zjišťoval informace pomocí
dotazníku, ve kterém se nacházely otázky, zda ženy dosahují orgasmu v průběhu PVI
bez jakékoliv jiné stimulace, např. stimulace prsty klitorisu. Byla zjištěna vyšší
frekvence orgasmu v souvislosti se stimulací pomocí penisu v průběhu koitu, pokud byl
hluboko ve vagíně ženy.
Existuje nespočet výzkumů, jehož autoři se přiklánějí na různé strany. Někteří
odborníci považují vaginální orgasmus za mýtus, který stále působí na naši společnost,
jiní jsou zastánci rozdělení orgasmů na vaginální a klitoridální, bez jakkoli patrné
pochybnosti o existenci vaginálního orgasmu. Mnoho odborníků je stále na pochybách
a vyhýbají se striktnímu rozdělení. Velmi vlivnou příčinou o pochybnosti vaginálního
orgasmu jsou tvrzení, která hlásají jeho nemožnost v průběhu koitu z důvodu stimulace
klitorisu umístěného uvnitř vagíny. Orgasmus vyvolaný pohlavním stykem by tudíž
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nebyl vaginální, nýbrž orgasmus vyvolaný drážděním těla klitorisu penisem v průběhu
pohlavního styku.

2.3 Simultánní orgasmus
Dalším typem, který spadá do samostatné kategorie a od ostatních orgasmů se
odlišuje je tzv. simultánní orgasmus. Není nijak specificky lokalizovaný. V souvislosti
s tímto druhem se nezaměřujeme na místo vzniku orgasmu ani intenzitu, ale načasování.
U tohoto typu dochází k vyvrcholení u obou partnerů ve stejném čase. Weiss (2010)
zdůrazňuje, že simultánní dosažení orgasmu v průběhu koitálního styku není běžnou
situací. Dle jeho zjištění mnoho žen považuje své vyvrcholení současně s partnerem za
něco nezbytného, čeho chtějí urputně dosáhnout. Jedná se ovšem pouze o příjemný
bonus, který není nepostradatelný pro spokojenost v sexuálním životě partnerů.
Pastor (2007) přirovnává pravděpodobnost dosažení orgasmu současně
k pravděpodobnosti výhře v loterii. Možnost se zvyšuje u partnerů, kteří jsou po
sexuální stránce sehraní a jednoduše dosahují orgasmu. Vzápětí podotýká častější
průběh vyvrcholení v průběhu sexu a to vyvrcholení ženy a poté vyvrcholení muže.
Samozřejmě v případě, kdy oba lehce dosahují orgasmu. Dle Kratochvíla (2003) jsou
ovšem páry, pro které může být příjemnější postup, kdy dojde k vyvrcholení nejprve
u muže a ten poté věnuje příznačnou pozornost partnerce, aby ji rovněž uspokojil.
Nutné je doplnit, že všechny postupy jsou správné. Vždy záleží pouze na páru, který
průběh preferují.
Zatím co mnozí autoři hovoří o souhře partnerů, u kterých je pravděpodobnější
dosažení simultánního orgasmu, výzkum vedený na 3679 ženách předkládá největší
pravděpodobnost dosažení simultánního orgasmu při nevěře. Nevěře se nejčastěji ženy
dle výzkumu oddávají v jejich 4 nejplodnějších dnech (Quirk, 2007).
Mnoho párů propadá panice v případě absence tohoto typu orgasmu v průběhu
jejich sexuálních aktivit. Podléhají myšlence, že dosažení vyvrcholení současně je
základ spokojeného partnerského vztahu, tudíž v jejich případě je na nějaké straně
závratná chyba, jelikož sexuální život neodpovídá jejich nereálnému očekávání. Snaha
ovšem může působit křečovitě a veškeré příjemné pocity ze sexu mohou rychle
vyprchat. Toto znepokojení spojené je zcela zbytečné, jelikož se nejedná o snadné
spojení (Šrámková, 2013). Nemusíme předem ztrácet naději. V určité míře můžeme
napomoci k získání tohoto typu uspokojení. Výsledek je ovšem závislý převážně na
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partnerovi. Je nutné podotknout, že se nejedná o lehký úkol. Muž na rozdíl od ženy je
v průběhu sexu schopný svůj orgasmus oddálit či uspíšit. Pokud by se o tento úkol
snažila žena s největší pravděpodobností by k vyvrcholení vůbec nedospěla, zcela by
orgasmus přeskočila a dostala by se do fáze uvolnění. Kdežto mužům se tato situace
spíše nestane. V průběhu sexu své vyvrcholení může do určité míry korigovat a dle
situace jednat. Může se jednat o ženou nepostřehnutelný časový rozdíl, kdy muž
vyčkává na chvíli, kdy žena dosáhne orgasmu a v tu chvíli následně povolí a oddá se
i on vrcholu (Pastor, 2007). Je patrné, že se jedná o náročný úkol, pro který je zapotřebí
velká dávka schopnosti manipulace s pocity.
„ Simultánní orgasmus je úžasný, přejme ho všem, kteří to dokáží. Závidět jim
ho ale nemusíte, třeba nepoznali zase něco jiného, například společnou dovolenou na
Jadranu.“ (Pastor, 2007, str.51)

2.4 Multiorgasmus
Multiorgasmus neboli vícečetný, několikanásobný, mnohonásobný orgasmus.
Jedná se o schopnost dosahovat několika orgasmů po sobě. Dle Masters a Johnsonové
(1970) se jedná o typ vyvrcholení, ke kterému dochází pouze u žen. Muži bezprostředně
po dosažení orgasmu přecházejí do fáze uvolnění a jakékoli okamžité vyvrcholení další
není možné. Jedná se u žen o situaci, kdy po vyvrcholení plynule nepřejde do fáze
uvolnění, nýbrž do fáze plató a opět je při správné manipulaci schopna dosáhnout
orgasmu. Kratochvíl (2003) rozvádí tento typ orgasmu do dvou podskupin. Hovoří
o orgasmu vícečetném a orgasmu sekvenčním. Zatímco vícečetného orgasmu žena
dosahuje bez přerušení koitu, bezprostředně po prožití vrcholu, jelikož se okamžitě
přehoupne do fáze plató a je v průběhu příznivé stimulace schopná opět podlehnout
vyvrcholení, u orgasmu sekvenčního prochází žena opět celým procesem znovu. Tudíž
dojde do fáze uvolnění a s novou stimulací prochází všemi fázemi sexuálního vzrušení.
Mezi jednotlivými cykly dochází k menší pauze, nežli započne sexuální stimulace
znovu. Rozdíl je zde tedy v rámci cyklu sexuálního vzrušení. Tento typ orgasmu může
působit jako nově objevený, nalezneme ovšem výzkumy, které se jím zabývaly již
dávno. Například Kinsey, Pomeroy, Martin a Gebhrart (1953) zaznamenali ve svém
výzkumu 14% žen, z celkového souboru 5940 vyšetřovaných žen, které v průběhu
pohlavního styku dosahovaly několika orgasmů, nejčastěji se jednalo o 2 či 3 orgasmy.
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Weiss a Zvěřina ve svém výzkumu publikovaném v roce 1998 uvádí 27% českých žen,
které při souloži dosahují více orgasmů.
Neliší se pouze výsledky, nýbrž také tvrzení odborníků, jakou důležitost
mnohonásobným orgasmům přikládají ženy. Zatímco Masters a Johnsonová (1970)
uvádí, že se žena během autoerotické masturbace neuspokojí pouze s jedním orgasmem,
ale po prvním vyvrcholení pokračuje, dokud nedojde plného uspokojení, které může
spočívat ve 3 či 4 orgasmech, Kratochvíl (2003) uvádí, že těchto žen je pouze část.
Průměrný čas, potřebný pro dosažení druhého orgasmu je 1-2 minuty. Rekordní číslo
orgasmů během jedné hodiny je 134 (Blackledge, 2005).

2.5 Předstíraný orgasmus
V naší společnosti se v souvislosti s tímto orgasmem, který svým způsobem typ
orgasmu nepředstavuje, ale je mezi ně řazen, hovoří spíše negativně či vůbec. Raději
děláme, jako by k této situaci vůbec nedocházelo. Mnohými lidmi je předstírání
uspokojení považováno za neupřímný čin. Pastor (2007) se domnívá, že předstírání má
občas blahodárné účinky na partnerský sexuální život. Zcela zbytečně je dle jeho názoru
vnímán jako neupřímný hřích. Má vždy pouze pozitivní účinky. Dokonce podotýká, že
neexistuje žena, která by alespoň jednou za život orgasmus před svým partnerem
nepředstírala.
Cooper, Feningstein a Fauber (2014) se zabývali důvody předstírání orgasmu
během orálního sexu a pohlavního styku. Data získávali na 481 vysokoškolských
studentkách psychologie a marketingu na Pensylvánské univerzitě ve věku 18-30 let,
pomocí dotazníků rozšířených na internetu. 1. podmínkou byl již absolvovaný orální
sex či pohlavní styk, 2. podmínkou předstíraný orgasmus během 1. či obou případů.
Autoři výzkumu sestavili tzv. Faking orgasm scale. Z výsledků vyplývajících ze studie
důvodů předstírání orgasmu během pohlavního styku vycházejí 4 základní důvody,
které ženy zmiňovaly : 1. altruistický podvod, 2. vyhýbání se negativním emocím, 3.
snaha zvýšit sexuální vzrušení, 4. ukončení styku. V případě zjištěných důvodů
předstírání během orálního sexu ženy vyplývaly: 1. altruistický podvod, 2. vyhnutí se
nepříjemným pocitům, 3. zvýšení vzrušení, 4. obava z působení sexuálně dysfunkčně,
abnormálně. Z výše zmíněných faktorů vyplývá, že se ženy obávají nastalé situace bez
předstírání vyvrcholení. Weiss (2010) popisuje předstírání orgasmu u anorgasmických
žen (neschopných dosáhnout orgasmu) z důvodu předstírání normality či ukončení
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pohlavního styku, který je pro ně nepříjemný, ale i u žen obyčejně orgasmických, kdy je
nejčastějším důvodem rovněž ukončení nepříjemného či bolestivého pohlavního styku.
Zároveň upozorňuje na tíhu, kterou muži na ženy uvalují v případě, kdy se jich po
sexuální aktivitě dotazují, zda dosáhly orgasmu. V očích žen může poté vyvrcholení
působit jako nezbytné zakončení koitu, tudíž v případě neprožití ho mohou příště
předstírat (Weiss, 2010).
Ve výzkumu prováděném na 113 participantkách, potvrdilo 66 (58%) žen, že
někdy v předchozím pohlavním styku předstíraly dosažení orgasmu. Muži, kteří
vypovídali o setkání se ženami, které s nimi v průběhu pohlavního styku předstíraly
orgasmus, představovali daleko menší soubor, přesněji řečeno, pouze 5% mužů se
někdy setkalo s předstíráním orgasmu ze strany svých partnerek (Ellsworth, Bailey,
2013). Otázkou zůstává, zda je toto procento mylně zjištěno z důvodu brilantního
hereckého výkonu ženy či z nedostatečné znalosti projevů partnerky.

2.6 Noční, empatický a emocionální orgasmus
Jedná se o typy orgasmů, pro které je společný jeden, velmi významný znak.
Probíhají bez fyzické stimulace, pomocí které by žena mohla dosáhnout orgasmu.
Nočního orgasmus ženy dosahují v průběhu spánku prostřednictvím sexuálních snů
a fantazií. Sexuální prvek do snu často proniká na poslední chvíli. Alespoň jednou za
život ho zažije přibližně 40% žen (Baker, 2005). Empatický orgasmu mohou ženy
prožít v průběhu uspokojování partnera, které pro ně představuje takové vzrušení, až
samy vyvrcholení podlehnou. Poslední typ orgasmu je velmi specifický. Nejčastěji ho
dosahují dívky, které se dostanou do bezprostřední blízkosti svých idolů (hudebních,
politických). V kombinaci s dalšími dívkami, které situaci prožívají shodně je v nich
tento pocit umocněn a ony podléhají a upadají do orgasmických mdlob. Příkladem byly
ženy zúčastněné projevů Hitlera či koncertů The Beatles (Kratochvíl, 2003).
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3 NEDOSAŽENÍ ORGASMU U ŽEN
Kapitola se nezabývá pouze anorgasmickými ženami, ale všemi dysfunkčnostmi
orgasmu u žen. Jedná se tudíž o situace či podněty, které negativně ovlivňují
dosahování orgasmu.
Důležité je hned na začátku rozlišit několik pojmů, týkajících se nedosažení
orgasmu. Můžeme se setkat se ženami, které dosahují orgasmu ve většině případů, dále
se ženami, které dosahují orgasmu obtížně a zřídka a nakonec s ženami, které za žádné
situace s žádným partnerem nedosáhnou orgasmu. U žen, které nikdy neokusí pocit
orgasmu hovoříme o anorgasmii. U žen, které vyvrcholení dosáhnou občas hovoříme
o dysorgasmii. Žena která nedosáhne orgasmu v průběhu pohlavního styku nemusí být
anorgasmická, když dosahuje orgasmu pomocí masturbace (Weiss, 2010) nebo když
nemůže dosáhnout orgasmu se svým manželem, ačkoli s jiným mužem ji to nečiní
potíže (Grafenberg, 1950). Masters a Johnsonová (1970) hovoří o orgasmické dysfunkci
v případě, kdy žena nikdy v životě, za žádné okolnosti nedosáhla orgasmu. Rozlišují
ovšem situační orgasmickou dysfunkci, kdy žena aspoň jednou v životě, bez ohledu na
způsob stimulace, orgasmu dosáhla.

3.1 Příčiny nedosažení orgasmu
Ženský orgasmus může být ovlivněn situačními a zevními vlivy. Jedním
z významných faktorů může být například kvalita partnerského vztahu či psychické
naladění ženy (Zvěřina, 2003). Dalším faktorem může být snížení sexuální touhy.
Významnou roli zde může hrát věk ženy. U žen převyšujících věkovou hranici 65 let
dochází k poklesu sexuální touhy v 50% případů (Kaplan, 2004). S věkem se rovněž
mění těsnost sevření penisu během koitu důvodem menší elasticity, menší vaginální
lubrikace a celkově menším zájmem o sexuální aktivity (Byer a Schainberg, 1994).
Tyto změny negativně ovlivňují průběh pohlavního styku a silně ho znepříjemňují. Věk
ovšem zmiňují autoři i v opačné situaci. Jelikož se ženská sexualita v průběhu života
vyvíjí, mnoho žen může zažívat v dosahování vrcholu nečekané zvraty. Weiss (2014)
upozorňuje na časté sexuální dozrávání ženy po třicátém roku života, tudíž mnoho žen
v tomto období může začít prožívat orgasmy, kterých dříve nedosahovaly. Můžeme
hovořit o ženě, která nikdy orgasmus nezažila a nyní se mu může naplno oddávat či
o případu žen, které nově začaly prožívat kromě orgasmu klitoridálního také orgasmus
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vaginální či naopak (Weiis, 2014). Jedná se tedy o další rozdíl v sexualitě muže a ženy.
Muži touto změnou neprochází a zejména zažívají pouze jeden druh orgasmu na rozdíl
od opačného pohlaví. Také Zvěřina (2003) uvádí velký výskyt žen, které dosahují
orgastického vyvrcholení až po 30.roce života. Dosažení orgasmu úměrně souvisí
s několika faktory:
1. Celkovým naladěním
2. Kvalitou partnerského stavu
3. Sexuálními praktikami, které pár provozuje

Odborníci zjistili časté dosažení orgasmu za přítomnosti orálního sexu během
celého sexuálního aktu. Zároveň zde hraje významnou roli otevřenost a zpestřování
sexuálního života. Spolu s otevřeností je významné aktivní zapojení v sexuálním životě
partnerů. U žen může jít například o aktivitu typu nošení sexy spodního prádla, mluvení
o vlastních fantaziích či posílání sms zpráv s lehkým sexuálním podtextem a humorem
(Frederick, St. John, Garcia, Lloyd, 2018).
Data vyplývající z výzkumů studia nedosažení orgasmu u žen jsou mnohdy velmi
odlišná. Například Adler (1913) uvádí až 80% žen, které nejsou schopné dosáhnout
orgasmu. Podobné výsledky předkládá Kinsey (1998), který hovoří o 75%
neorgasmických žen. Oproti těmto výsledkům Elkan a Pinner (1948) uvádí značně nižší
hranici, tedy 50% žen, které vypovídaly o nedosažení orgasmu. Pozoruhodné jsou
výsledky vyplývající z výzkumu Hardenberga (1949), který operuje s širokým
rozmezím mezi 10-75%! Tato procentuální neshoda může být zapříčiněna neshodnými
kritérii, se kterými výzkumníci zacházeli během své studie či časovými odskoky.
Pro některé autory představuje pojem nedosažení orgasmu celkového nedosažení
během pohlavního styku, orálního sexu, genitální stimulace či v průběhu masturbace.
Pro některé je správné dosažení orgasmu pouze v průběhu pohlavního styku drážděním
vagíny, tudíž považovali za orgasmu schopné ženy pouze ty, které vypovídaly
schopnost uspokojení za absence stimulace klitorisu v průběhu pohlavního styku.
Z předchozí kapitoly ovšem víme, že vaginálně orgasmu schopných žen je velmi málo,
tudíž v takovém to případě vedený výzkum bude vykazovat také velmi malé procento
žen, které jsou schopné dojít vyvrcholení.
Možné komplikace s dosahováním orgasmu u žen může být zapříčiněno výskytem
nádoru v těle, projevujícího se vysokou hladinou prolaktinu. Nedosažení orgasmu
v tomto případě zapříčiňuje snížení citlivosti genitálu, zároveň snížení lubrikace
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pochvy, která pohlavní styk a genitální dráždění zpříjemňuje, v neposlední řadě nádor
negativně ovlivňuje sexuální touhu (Šrámková, 2013).
Na základě výzkumu Thornhilla, Gangestada a Comera (2006) nalézáme další
možný faktor zapříčiňující nedosažení orgasmu u žen. Autoři předkládají data, ze
kterých vyplývá větší pravděpodobnost dosažení orgasmu u žen v případě symetrie
obličeje muže. Výzkumníci získali 45% rozdíl schopnosti dosažení orgasmu
v souvislosti se symetrií mužského obličeje.
Kromě symetrie představuje významný faktor také atraktivita partnera. Atraktivita
muže představuje pro ženy dle Pincottové (2008) trojúhelníkový trup. V případě, že
žena svého partnera nevnímá jako atraktivní objekt, může docházet rovněž jako
u asymetrie v obličeji k problematice s dosahováním orgasmu.
V České republice byl realizován významný výzkum Weisse a Zvěřiny v roce 1993,
zabývající se dosažením, ale i nedosažením orgasmu v pohlavním životě obyvatel
České republiky. V roce 1998 byl výzkum opakován a výsledky byly porovnávány
s výzkumem z roku 1993. V roce 1993 se výzkumu zúčastnilo 1719 respondentů, z toho
857 žen starších 15 let. V roce 1998 bylo respondentů 2003, žen 1001. Jedná se
o reprezentativní vzorek z důvodu sestavení skupiny napříč sociálními vrstvami,
vzděláním, místem bydliště a věku. Mimo jiné se Weiss a Zvěřina zaměřili také na ženy
neschopné dosáhnout orgasmu při partnerských sexuálních aktivitách. V rámci obou
výzkumů nedošlo k významných statistickým změnám. V české republice žije 8% žen,
které jsou zcela anorgasmické během partnerských sexuálních aktivit, 17% uvádělo
orgasmus v menšině styků, 21% (v roce 1993) a 17% (v roce 1998) zažívá orgasmus
přibližně v polovině styků, 28% (v roce 1993) a 30% (v roce 1998) se oddává
vyvrcholení v průběhu většiny styků, 27% (v roce 1993) a 28% (v roce 1998) zažívá
orgasmus vždy nebo téměř vždy v rámci partnerských sexuálních aktivit (Weiss
a Zvěřina, 2001). Můžeme spatřit markantní rozdíly oproti výše zmíněným výsledkům
vyplývajících z výzkumů, zabývající se anorgasmií. Může to být ovšem způsobeno
přesným a detailním zaměřením Weisse a Zvěřiny, se kterým sestavovali anonymní
dotazník a rozdělovali několik podkategorií v rámci jednoho tématu.
V rámci anorgasmie je důležité odlišit snížení sexuální apetence, často také užívaný
pojem frigidita. Mnoho lidí tyto zcela odlišné pojmy zaměňuje. Žena se sníženou
apetencí, může na rozdíl od anorgasmické ženy dosáhnout orgasmu. Zatím co
anorgasmická žena po sexu touží, ale orgasmu nedosáhne. Nemění se tím však její
vztah a motivace k sexu. Nedosažení orgasmu může ženu naopak pohánět
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k vyhledávání dalších partnerů a zkoušení dalších pokusů v podobě sexuálních aktivit
za účelem dosažení vytouženého vrcholu. Anorgasmie může tudíž představovat jistou
formu motivace k sexu (Weiss, 2010).
Weiss a Brody (2010) zmiňují souvislost soustředění na počitky v pochvě
s orgasmickou schopností. Nedostatečné soustředění může dle jejich názoru
zapříčiňovat anorgasmii u žen. Ve svém výzkumu zjistili, že tento způsob soutředění se
má opravdu vliv na frekvenci dosahování orgasmu během pohlavního styku.
Významný vliv na dosahování orgasmu může představovat těhotenství. Weisse
(2010) zmiňuje možné bolestivé prožívání orgasmu či změnu u dříve dosahovaného
orgasmu vlivem strachu o poškození plodu.

3.2 Mužský pohled na nedosažení orgasmu u žen
Celkově mužský pohled na ženský orgasmus je tématem této práce. Hlavním
důvodem studie je pohled mužů na nedosažení orgasmu u žen v průběhu sexuálních
aktivit. Nalezneme řadu studií zabývajících se vlivem orgasmu na partnerský vztah, ty
ale nezmiňují, jakým způsobem tato situace ovlivňuje pocity partnera. Jak výše zmíněné
výzkumy naznačují, ženský orgasmus je pro některé muže důležitý. Muži se po
prožitém sexu partnerek dotazují, zda dosáhly orgasmu (Weiss, 2010). Otázkou zůstává,
jelikož se tím autor již dále nezabývá, z jakého důvodu tuto otázku partnerkám
pokládají? Z důvodu ujištění se, protože si nejsou jisti? Z důvodu napravení situace
a následného přivedení orgasmu ženě? Či z důvodu hodnotícího?
Sexuální spokojenost muže v páru je predikovaná vysokou frekvencí pohlavního
styku a vaginálním orgasmem partnerky. Z výzkumu vyplývá důležitost vaginálního
orgasmu u partnerek, kterou muži orgasmům přikládají. Pocit uspokojení je spojen
s dosažením orgasmu u partnerek, pro muže je významný v rámci vlastního pocitu
spokojenosti. Orgasmus jakékoli partnerky je pro muže pozitivním důkazem o celkové
sexuální spokojenosti ženy. Kromě tohoto faktoru je pro muže důležitá vysoká četnost
pohlavního styku. Tyto dvě položky určují spokojenost muže se svým sexuálním
životem (Klapilová aj., 2015).
Výzkum zabývající se orgasmem v průběhu pohlavního styku (záměrně
používám tento název z důvodu absence pojmu vaginální orgasmus v publikaci)
předkládá a následně potvrzuje hypotézy týkající se motivace muže k přivedení
orgasmu partnerky. Důvodem touhy přivodit partnerce orgasmus v průběhu koitálního

40

styku může být zakódovaný pocit muže, že žena snadněji otěhotní, pokud v rámci
penetrace dochází k orgasmické situaci. Zároveň odborníci podotýkají, z výpovědí 229
participantů starších 18 let (průměrný věk 22,12 let), větší zájem o navození orgasmu
u partnerek, se kterými byli v dlouhodobém vztahu. Zainteresovanost a náklady spojené
se vztahem a v neposlední řadě vidina budoucnosti strávené právě s touto partnerkou,
vedla muže ke snaze navození orgasmické situace v průběhu penetrace. Muži kteří
nejsou v partnerském vztahu příliš spokojeni, mohou svým partnerkám přivést menší
míru sexuálního uspokojení oproti mužům, kteří v partnerském vztahu spokojeni jsou
a jeví větší zájem o dosažení orgasmu u svých partnerek. Odhodlanost a větší zájem
o uspokojení partnerky je dle autorů výzkumu predikován náklady, které jsou
s dlouhodobým vztahem spojené. V rámci výzkumu došlo k potvrzení hypotézy týkající
se korelace spokojenosti ve vztahu partnerském a sexuálním s touhou či motivací
dosahování orgasmu u partnerky. Tato korelace ovšem nebyla jediná, na kterou
výzkumníci pomocí anonymního dotazníku přišli v souvislosti se spokojeností
a zainteresováním v orgasmech partnerky. Dalším faktorem podporující snahu navození
orgasmické situace u partnerky byl věk muže a délka vztahu. S vyšším věkem
a narůstající délkou trvání vztahu roste také zájem o sexuální uspokojení partnerky,
rovněž spokojenost muže s partnerkou na úrovni partnerského a sexuálního vztahu
(McKibbin aj., 2010).

3.3 Vliv partnerského vztahu na orgasmus
Vliv ženského orgasmu na prožívání vztahu je v poslední době stále více
diskutovaným tématem. Odborníky zabývajícími se tímto tématem byl zkoumán
zejména vztah mezi spokojeností s partnerským a sexuálním vztahem, respektive
spokojenost ženy se sexuálním životem a schopností prožívat orgasmu. Pochybuje se
ovšem o směru kauzality. Do jaké míry spokojenost ve vztahu zapříčiňuje ženě
orgasmus? Či naopak prožívání orgasmu zapříčiňuje spokojenost v partnerském vztahu
(McKibbin aj., 2010).
Výzkum prováděný na vzorku 85 českých párů v dlouhodobém vztahu, ve věku
20-40 let, s průměrnou délkou trvání vztahu 5,4, přináší výsledky týkající se souvislosti
partnerského vztahu, frekvencí orgasmu a frekvencí masturbace. Výzkumníci pracovali
s celým párem, který měl podat podrobnosti o sexuálním chování v průběhu nedávné
sexuální aktivity, rovněž jakou pociťují sexuální spokojenost. Výsledky vypovídají
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o důležitosti intimního partnerského vztahu, jako pozitivního faktoru, přispívajícího
k dosažení vaginálního orgasmu. Mohutnější prožívání vaginálního orgasmu koreluje
s nižší frekvencí masturbace. Ženy v případě častého dosahování vaginálního orgasmu
v průběhu styku upřednostňují styk před masturbací. Sexuální slučitelnost páru byla
nezávisle predikovaná častou frekvencí pohlavního styku a častostí vaginálního
orgasmu. Vysoké skóre sexuální spokojenosti žen bylo vyznačeno vysokou frekvencí
genitálního dráždění partnerem, mohutností vaginálního orgasmu. Negativně bylo
sexuální vzrušení predikováno masturbací. Určitá míra intimity v partnerském vztahu je
určující pro časté dosahování vaginálního orgasmu a častost koitu (Klapilová aj., 2015).
Alexander (1979) podotýká důležitost orgasmu u žen z důvodu zastavení hledání
dalšího

partnera.

Pokud

žena

s partnerem

dosahuje

orgasmu,

snižuje

se

pravděpodobnost rozchodu s ním a hledáním dalšího potencionálního partnera s vidinou
společně strávené budoucnosti. Jeden z faktorů signalizující spokojenost ženy
v sexuální oblasti je výrazný projev v průběhu oddávání se orgasmu. Ve výzkumu,
který vedl Ellsworth a Bailey (2013) ovšem tato hypotéza potvrzená nebyla. Dle jejich
výsledků ženský orgasmus nepredikuje věrnost ženy v partnerském vztahu. Ovšem
intenzita orgasmických projevů pozitivně koreluje s frekvencí dosahování vrcholu.
Předkládají ovšem zjištěnou pozitivní korelaci spokojenosti ve vztahu s frekvencí
orgasmu v průběhu pohlavního styku.
V rámci partnerského vztahu, který z výše zmíněných studií ovlivňuje dosažení
orgasmu žen, setkáváme se také s přesnějšími faktory, hrajícími významnou roli
v dosahování PVI. Výzkumníci předkládají pojmy, jako je spokojenost, důvěra,
intimita, vášeň a láska, které pozitivně korelují s frekvencí orgasmu v průběhu koitu
u žen.

3.4 Jak na orgasmus
I přes výroky mnoha odborníků hovořících o ženách, které orgasmu nedosahují,
ale i přes to si sexuální aktivity užívají, setkáváme se s mnoha návody, jak může žena
orgasmu dosáhnout. Po neustálém nedosahování orgasmu pomocí všemožných rad,
kterých nalezne každá žena, ale i muž nespočet již po prvních pár minutách na
internetu, může leckdo propadnout frustraci z nezdařeného výkonu. Postačí na internetu
zadat do vyhledávání- Jak na orgasmus a okamžitě nám nabíhá nepřeberné množství
článků, ve kterých může naší pozornost upoutat hned několik názvů, jako je například:
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20 typů jak na orgasmus, Prověřené rady našich čtenářek, ale také tajuplnější stránky,
představující téma vaginální mapování. Jedná se o poměrně horkou novinku, která
mapuje citlivost genitálu, ale také operuje s termínem, jako je emoční vaginální zranění.
Nemusíme používat jen speciální polohy či strategie. V dnešní době, době
neustálého technického pokroku přináší trh s erotickými pomůckami a přístorji stále
nové a nové hračky, slibující mohutné orgasmické pocity dříve se nevyskytující. Hračky
se mohou lišit co do tvaru, tak povrchu i pohybu.
Setkáváme se s články o nalezení orgasmu v laických časopisech, ale
i v různorodých kurzech, slibující dosažení orgasmu po absolvování několika hodinové
výuky, ať samostatně či s partnerem. Mnohdy se skládají z obecných technik, jindy se
můžeme setkat až s bizarními strategiemi. V minulých stoletích se rovněž ženám
předkládaly rady na dosažení orgasmu, v dnešní době nám však mohou připadat již
zcela bezcenné. Například Blackledgeová (2005) hovoří o vhodné stravě a adekvátních
masážích, které hrají významnou roli v dosažení orgasmu, Soran je ve svém textu
Gynekologie zmiňuje jako možnou cestu k navození vytoužené orgasmické situaci.
Kratochvíl

(2003)

pracoval

velmi

raritní

psychoterapeutickou

formou

s anorgasmickými, respektive s ženami údajně neschopnými dosáhnout orgasmu
a jejich partnery/manželi. Pár byl umístěn na klinice, byl tudíž vystaven neustále
možnému kontaktu s odborným personálem, přesněji řečeno s psychoterapeutem
a sexuologem. Kratochvíl každý den diskutoval s párem situaci, ve které se nacházejí
a zároveň jim zadával úkol, na kterém měli poté v noci pracovat, ten spolu vždy druhý
den do detailu rozebrali. Partnerovi bylo vždy důkladně připomínáno, aby na partnerku
nevyvíjel tlak a snažil se vycítit, co jeho přítelkyně potřebuje. V průběhu léčby žena
opravdu zažívala orgasmus a s ním spojené pocity, o kterých si myslela, že je nikdy
nedosáhne. Partneři se naučili komunikovat v sexuální oblasti a tím zjišťovat, co druhý
pro řádné uspokojení vyžaduje. Tato léčba formou klinického umístění ovšem dlouho
nefungovala a i přes zdárné výsledky byla zrušena (Kratochvíl, 2003). Nynější práce
s anorgasmickými ženami, které dochází s partnerem či samostatně vychází z podobné
podstaty. Kratochvíl (1973) rovněž přichází s krátkodobou intenzivní terapií ženských
sexuálních dysfunkcí, postavenou na práci Masters a Johnsonové. Práce obsahuje 4
kroky, pomocí kterých se zvyšuje pravděpodobnost dosažení orgasmu u žen. Jedná se
o detailní popisování kroků: pocity z doteků na těle; pocity z dráždění vnějších
pohlavních orgánů, zejména poštěváku; pocity ze zadržení pohlavního údu v pochvě;
pocity při kopulačních pohybech za použití zkřížené polohy.
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Dosáhnout orgasmu navozenému prstem ve vagině jsou schopny všechny ženy.
Muž ovšem musí pohybovat prstem uvnitř vaginy takovým způsobem, aby stimuloval či
dráždil všechny ženské erektilní orgány (Puppo, 2015). Je tudíž zapotřebí dle Puppa
jisté zručnosti či možné komunikace mezi partnery ohledně příjemnosti, která partnerce
navodí orgasmickou situaci. Pro objevení orgasmu u ženy je tudíž dle některých autorů
zapotřebí komunikace mezi partnery , zejména ze strany partnerky, ohledně prožívání
příjemných pocitů v průběhu různých taktik.
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VÝZKUMNÁ ČÁST
4 METODOLOGIE
4.1 Cíle výzkumné sondy
Hlavním cílem výzkumné sondy je zmapovat, jak muži ve věku od 25 do 35 let
prožívají situaci, kdy s nimi žena nedosáhne orgasmu. Mapuje také to, z jakých projevů
muži poznají, že s nimi žena dosáhla orgasmu. Dále zjišťuje, jakým způsobem muži
postupují v případě nejistoty, zda již žena dosáhla vyvrcholení či jakým způsobem
reagují na situaci, kdy žena orgasmu nedosahuje. Část práce se rovněž zaměřuje na
otevřenost, s jakou muži komunikují se ženami na téma nedosažení orgasmu ve
srovnání s krátkodobými a dlouhodobými známostmi.

4.2 Výzkumné otázky
Mapující studie by měla přinést odpovědi na následující výzkumné otázky, které
jsem stanovila:
1. Jak muži prožívají nedosažení orgasmu u žen?
2. Jakým způsobem si muži vysvětlují nedosažení orgasmu žen?
3. Jak jsou muži zorientovaní v ženských orgasmech?

4.3 Výzkumný vzorek
Výzkumný vzorek byl vybrán cíleně. Skládá se z mužů vyskytujících se ve
věkovém rozmezí 25 až 35 let, kteří se někdy v životě setkali se ženou, která s nimi
nedosáhla či pravidelně nedosahovala orgasmu. Mezi hlavní kritéria výzkumu tudíž
patří věk, pohlaví a setkání se se situací, kdy žena nedosáhla orgasmu v jakékoli
frekvenci. Věk 25 až 35 let byl vybrán za účelem zmapování, jakým způsobem situace
nedosažení orgasmu prožívají mladí dospělí jedinci, kteří již mají nějaké sexuální
zkušenosti. Samotní participanti mohou popisovat i své zkušenosti a pocity z dřívějších
vývojových období, stejně jako z období, ve kterém se nyní nachází. Věkové rozmezí je
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zvoleno za účelem zmapování, jak tyto situace prožívají mladí dospělí muži, kteří, jak
autorka předpokládá, s největší pravděpodobností prožili krátkodobé i dlouhodobé
partnerské vztahy, a mohou tudíž prožívání nedosažení orgasmu u žen, napříč těmito
vztahy, srovnávat.
Výzkumný vzorek se skládá z mužů žijících v České republice. Participanti
pochází ze všech koutů republiky. Dva respondenti pocházejí z Ústeckého kraje, dva
z Ostravy, dva z Prahy a čtyři z Jihomoravského kraje. Participanti mají rovněž různá
vzdělání či profese. Část respondentů má středoškolské vzdělání, část vysokoškolské
různých směrů a zaměření.
Výzkumný vzorek se mi nejprve sháněl značně obtížně, jelikož bylo pro mnoho
mužů téma ženských orgasmů značně nepříjemné. Poté mi pomohli participanti, kteří
oslovili své známé. Část participantů pochází z okruhu mých známých, část byla do
výzkumu přidaná metodou snowball. Participanti se kterými proběhl rozhovor dále
oslovily své známé, zda by se nechtěli zúčastnit mého výzkumu. Pro některé bylo téma
příliš intimní, tudíž odmítli, někteří účast na výzkumu potvrdili bez pocitu nervozity.
Pro jednoho participanta bylo nepřípustné nahrávání rozhovoru, tudíž z výzkumu
vystoupil. Neshledala jsem rozdíl v průběhu rozhovoru mezi participanty z mého okolí
a mezi participanty neznámými. Participanti se kterými jsem se seznámila v průběhu
výzkumu poznamenali, že se účastnili na základě doporučení svých přátel, kteří se
mnou již výzkum absolvovali. Část participantů z mého okolí uváděla účast pouze
z důvodu, že se známe. Poznamenávali, že by se výzkumu na toto téma s cizím
člověkem nezúčastnili.
Výzkumný vzorek není dělen na další skupiny, jedná se o jednu skupinu 10
mužů ve věku od 25 let do 35 let. I přes desetileté rozmezí byl nejmladší participant ve
věku 25 a nejstarší 31 let. Participanti byli obeznámeni s tématem a cílem výzkumu za
účelem rozhodnutí se, zda se studie účastní. Následně jsem je požádala o podepsání
informativního souhlasu s poznámkou, že je možné kdykoli výzkum opustit. Jsem si
vědoma nemožnosti generalizovat výsledky zjištěné z výzkumu, z důvodu malého počtu
respondentů a nenáhodnosti výběru, která zamezuje pravděpodobnosti výskytu stejných
výsledků v celé populaci.
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4.4 Etika výzkumné sondy
Respondenti byli oslovováni a vybíráni dle určených kritérií, vždy bez nátlaku,
ale s možným časovým odstupem na rozmyšlení. Někteří participanti souhlasili ihned,
v případě kdy váhali, jsem jim ponechala pro ně adekvátní čas na rozmyšlenou. Zároveň
jsem vždy poskytla určité informace pro možné kvalitnější zorientování se v situaci
a snazší rozhodování. Poté jsem se potencionálním respondentům ozvala s otázkou, jak
se rozhodli. Z etických důvodů jsem nepřemlouvala žádné respondenty k účasti v mém
výzkumu. Pro každý výzkum je nutná anonymita a svobodné rozhodnutí zúčastnit se,
ovšem pro výzkumy týkající se sexuality a jiných intimních témat, musí být tato
opatření daleko důslednější. V případě souhlasu o účasti jsem podala participantům
informace potřebné k orientaci a konečnému rozhodnutí se. Neprozrazovala jsem ovšem
otázky, které jim budu pokládat, z důvodu toho, aby na ně nebyli předem připraveni.
Vždy jim byla sdělena minimální a maximální délka rozhovoru pro nutnou vymezenost
času, který se mnou stráví. Zároveň jsem respondenty ujistila o tom, že jsou data
využívána výhradně pro výzkum, nikoli pro osobní účely. Podstatné bylo ujištění
o mlčenlivosti ohledně získaných dat z mé strany a zároveň zachování mlčenlivosti ze
strany respondentů před dalšími potencionálními respondenty. Participanty jsem ujistila
také o anonymitě zúčastnění se výzkumu, povětšinou si to ale mezi sebou vždy muži
řekli.
Před započetím rozhovoru jsem respondentům sdělila, že je nutné celý rozhovor
nahrávat na diktafon, zda s tím nemají problém. Jeden respondent z tohoto důvodu účast
na výzkumu zrušil. Ujistila jsem každého, že se k nahrávce nikdo nedostane a po určité
době bude vymazána. Rovněž jsem podotkla následný přesný přepis rozhovorů
a následnou práci s ním. V rámci zachování naprosté anonymity jsem respondentům
slíbila nezveřejňování doslovných přepisů, jelikož by bylo možné po přečtení přepisu
identifikovat osoby, což není účelem práce. Po informování účastníka a před spuštěním
diktafonu jsem každému podala informovaný souhlas, který mi všech 10 respondentů
podepsalo. Podepsané souhlasy volně nepřikládám k diplomové práci z důvodu
zachování anonymity, jelikož jde na některých velmi čitelně rozeznat jméno
respondenta.
Z důvodu zachování anonymity pracuji s vymyšlenými iniciály a doslovné
přepisy rozhovorů nepřikládám k celkové práci, která je volně k nahlédnutí.
V rozhovorech i po změně jmen by bylo možné rozpoznat osoby a zjistit citlivé údaje.
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Rovněž nahrávky rozhovorů budou po určité době vymazány. Do té doby jsem
participanty ujistila, že se k nim nepověřená osoba nedostane.
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5 VOLBA METODY VÝZKUMU
Pro svou práci jsem si zvolila kvalitativní výzkumnou sondu z důvodu získání náhledu
na to, jak situaci nedosažení orgasmu ženou muži vnímají a prožívají.

5.1 Sběr dat
Způsob sběru dat jsem volila v souvislosti s tématem. Z tohoto důvodu jsem se
rozhodla pro polostrukturovaný rozhovor, kde má výzkumník možnost zajistit těsný
kontakt s tématem, ale zároveň se může doptávat a rozvíjet otázky, které se v tu chvíli
naskytnou. Tato forma rozhovoru je velmi flexibilní, zároveň zajišťuje určitou
kontinuitu tématu. V průběhu rozhovoru je možné dle verbální, ale i neverbální,
komunikace shledat, jakým způsobem k tématu respondent přistupuje, jak se během
rozhovoru projevuje, které otázky jsou pro něj komplikovanější či naopak
bezproblémové. Výhodou je zejména velké množství dat, která má výzkumník pomocí
rozhovoru možnost získat. I přes předem sestavený seznam otázek, které jsem
s respondentem vždy určitým způsobem probrala, probíhal každý rozhovor jinak.
Rozdílnost nebyla jen v délce, ale také v plynulosti a pořadí, jakým jsme se daných
témat dotýkali. Rozhovor je primárně zaměřen na ženský orgasmus, zejména pocity
muže z něj. Důležité jsou ovšem také informace týkající se sexuálního chování celkově.
Doptávala jsem se tudíž i na otázky z oblasti způsobu komunikace, v souvislosti se
sexuálními praktikami, způsoby, polohami či druhy sexu, či zda sledují pornografické
filmy. Variabilita rozhovorů je daná variabilitou v projevech respondentů. Někteří byli
více otevření a mluvili bez mé výzvy či kladení otázek, u některých rozhovor probíhal
spíše stylem otázka odpověď. Každý respondent se zapovídal a rozvinul trochu jiné
podtéma.
Při rozhovoru jsem se držela předem vypracované osnovy se základními
otázkami:
1. Setkal jste se někdy se ženou, která s vámi nedosáhla/nedosahovala orgasmu?
2. Stalo

se

vám,

že

s vámi

nedosáhla

orgasmu

partnerka

v dlouhodobém/krátkodobém vztahu? Prožíváte rozdíl, pokud k tomu došlo
u partnerky v dlouhodobém/ krátkodobém vztahu?
3. Jak jste situaci prožíval?
4. Z jakého chování poznáte, že žena dosáhla orgasmu?
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5. Stalo se vám někdy, že jste si nebyl jistý, že žena dosáhla/nedosáhla orgasmu?
6. Probíral jste s partnerkou nedosažení orgasmu?
7. Diskutujete se ženami, co vyžadují pro dosažení orgasmu? Kdo tuto diskuzi
začíná?
8. Jak si nedosažení orgasmu u žen vysvětlujete?
9. Jaká je dle vašeho názoru příčina nedosažení orgasmu u žen?
10. Všímáte si situací, kdy se to stává častěji? (alkohol, drogy, únava)
11. Jaké druhy ženského orgasmu znáte?
12. Myslíte si, že dokážete ovlivnit, aby žena dosáhla orgasmu? Jakým způsobem
můžete ovlivnit dosažení orgasmu u žen?
13. Jaká je průměrná délka vašeho sexu se ženami?
14. Jaké praktiky, polohy, druhy sexu užíváte? Co vše dle vás znamená sex?
15. Dochází ke stimulaci klitorisu v průběhu sexu? Vámi či partnerkou samotnou?
16. Jak na vás působí, když si žena v průběhu styku sama stimuluje (masíruje)
klitoris?
17. Sledujete pornografické filmy?
18. Jakým způsobem se ženy projevují v pornografických filmech při dosahování
orgasmu? Projevují/projevovaly se stejně ženy se kterými jste měl sex?
19. Jak se cítíte po sexu, kdy partnerka dosáhla orgasmu x nedosáhla?
20. Čím sex končí? Vaším orgasmem nebo orgasmem partnerky?
21. Jak postupujete, pokud žena nedosahuje orgasmu po vašem vyvrcholení?

Osnova rozhovoru byla zaměřena na ženský orgasmus očima muže. V případě
odklonu od tématu jsem respondenta navedla zpět na linii rozhovoru. V případě
přeslechnutí jsem otázku položila znovu. V případě neporozumění jsem se vlastními
slovy snažila respondentovi otázku co nejvíce přiblížit. Všechny rozhovory začaly první
otázkou, v tom se rozhovory se všemi respondenty shodovaly. Pořadí zbylých otázek už
je různorodé. Nedržela jsem se přesného sestavení seznamu otázek, dle momentální
situace jsem pokládala otázky, které byly v tu chvíli nejvhodnější či nejvíce souvisely
s tím, co respondent popisoval. Na některé otázky odpovídali respondenti okamžitě,
u jiných bylo zapotřebí poskytnout jim čas na rozmyšlenou. Otázkou u které potřebovali
trochu času navíc, byla u velké části respondentů otázka číslo 11 dotazující se na druhy
ženských orgasmů. Nejvíce, dle projevů na první pohled nepříjemná, byla otázka
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dotazující se na projevy orgasmu u žen. Šesti respondentům z deseti působila největší
problém. Samotní respondenti to poté potvrzovali.
Délka rozhovorů byla individuální. Nejkratší rozhovor měl 25 minut, nejdelší 40
minut. Data byla sebrána během června roku 2018.

5.2 Průběh rozhovorů
Z důvodu choulostivosti tématu jsem vždy volila místa rozhovoru, kde jsme byli
v naprostém soukromí, nikým nerušeni, zejména kde se respondent cítil nejpohodlněji.
Kavárny či restaurace jsem v tomto případě okamžitě vyloučila. Část rozhovorů se tudíž
konala u mě či u respondenta doma, dle rozhodnutí samotného respondenta, v jakém
prostředí bude mít dostatečný klid a pohodlí. Dále se část rozhovorů konala v přírodě či
parku, kde se nenacházeli ostatní lidé. Jeden respondent dokonce využil kanceláře před
započetím pracovní doby, kdy se v prostoru nikdo jiný nevyskytoval. Prostředí jsem
nebrala na lehkou váhu, jelikož jsem si byla vědoma možné nervozity v případě, kdy by
se v naší blízkosti vyskytla třetí osoba. Časově jsem se vždy snažila maximálně
přizpůsobit respondentovi, abych mu příliš nezasahovala do denních aktivit. Vždy jsem
respondentům sdělila přibližnou délku rozhovoru, pro možnost vymezení si času
v jejich programu. Poprosila jsem vždy každého, aby si opravdu vyčlenili čas, který
spolu strávíme. Přiblížila jsem respondentům přibližný průběh rozhovoru, pouze pro
představu a zdůraznila jsem význam toho, aby nebyli nikým či ničím rušeni.
Na začátku rozhovoru jsem se znovu ujistila, zda respondent splňuje kritéria
výzkumu (věk, setkání se situací, v níž s nimi žena nedosáhla orgasmu). Před
navázáním na otázky tykající se tématu, jsem se snažila atmosféru lehce uvolnit, aby se
klient necítil sešněrován. Zároveň jsem každého vždy ujistila, že nepotřebuji odborné
odpovědi, tudíž se nemusejí bát, že řeknou něco špatně. Často po odpovědi na otázky
typu „Jaké druhy ženského orgasmu znáš? Jaké znáš projevy dosažení orgasmu?“
následovali odpovědi, že nevím, jak se to řekne odborně. Proto jsem respondenty
ujistila, že mi jde o zachycení jejich pocitů a dojmů, nikoli o učebnicové znalosti. Po
zodpovězení všech otázek, které byly dle mé úvahy dostatečné pro výzkum, jsem
se respondentů zeptala, zda je napadá ještě nějaká otázka. Pouze v jednom případě jsem
musela znovu zapnout diktafon, jelikož si uvědomil, že jsem se ho nezeptala na z jeho
pohledu dosti důležitou otázku. Na úplném konci rozhovoru jsem s každým prohodila
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pár vět pro navození příjemné atmosféry, aby jedinec neodcházel rozhozen či zaskočen
intimností tématu.
Přestože seznam otázek je sepsán spisovnou češtinou, mluvu jsem do velké míry
přizpůsobila situaci a mluvě participanta samotného. Nepoužívala jsem vulgarismy,
zároveň se vždy jednalo o hovorovou češtinu pro uvolnění atmosféry. Jelikož se jedná
o participanty, kteří jsou v mém okolí či v mé věkové kategorii, nepovažovala jsem za
vhodné mluvu rozhovoru měnit na odlišnou, než je tomu běžně či používat příliš
odborná slova, kterým by někteří participanti neporozuměli. Tato změna by dle mého
názoru působila na participanty nepříjemně a jejich celkový dojem ze situace by mohl
být příliš vážný, tudíž by se nemuseli uvolnit do velké míry. Rovněž z důvodu malého
věkového rozdílu mezi mnou a každýmparticipantem, bylo zcela přirozené z obou stran
tykání. V případě seznámení se za účelem provedení rozhovoru, bylo tykání z mé
i participantovi strany natolik přirozené, že jsem nepovažovala za důležité na to
upozorňovat. V případě, kdy se jednalo o participanty z mého okolí, nepovažovala jsem
za pozitivní měnit stav a participantům vykat a vykání po nich vyžadovat.

5.3 Zpracování dat a jejich analýza
Pro analýzu dat jsem zvolila tematickou analýzu. Tento typ analýzy dat je do
určité míry flexibilní z důvodu, že je možné výzkumnou otázku v průběhu samotné
analýzy pozměnit či stanovit (Braun a Clarke, 2006).
Jak již bylo řečeno, všechny rozhovory byly nahrávané na diktafon. Poté byly
doslovně přepsány. Doslovný přepis, časově velmi náročná metoda, umožňuje
zachycení a uchování veškeré autentičnosti. Z tohoto důvodu se v přepisech nacházejí
vulgarismy, přeřeknutí, nedokončené věty, opakování slov či celých vět, řečnické
otázky. Po dokončení přepisu, jsem veškeré rozhovory vytiskla a započala analýzu.
Poznámky jsem vpisovala do samotných poznámek, zároveň i na čistý papír. V případě
nejasností jsem si uloženou nahrávku poslechla znovu pro celkové pochopení. Přepisy
jsem si pročetla několikrát pro kvalitnější orientaci v textu. Rovněž jsem používala
různě barevné fixy pro snazší orientaci v textu při tvorbě kódů. Z vytvořených kódů
jsem tvořila témata, ve kterých jsem dále mapovala, v kterých tématech se participanti
shodují či naopak rozcházejí. Určitá témata se vyskytovala napříč všemi rozhovory,
některých se naopak dotýkala menší část respondentů. Výpovědi respondentů se ovšem
nelišily pouze v zastoupení témat, ale také v intenzitě a rozsáhlosti, se kterou se
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o daném tématu zmiňovali. Zajímavá je rovněž významnost, kterou danému tématu
participanti přikládají, či jaký postoj k němu zaujímají.
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6 ANALÝZA ROZHOVORŮ
Pomocí výše zmíněného postupu, jsem analyzovala 10 rozhovorů, provedených
s muži splňujících nezbytná kritéria výzkumu, ze kterých vyplynulo 12 základních
témat, o kterých se participanti zmiňovali: důležitost ženského orgasmu dle muže,
pocity mužů plynoucí z nedosažení ženského orgasmu, frekvence nedosahování
orgasmu u žen, projevy signalizující dosažení orgasmu u žen, snaha muže ovlivňující
dosažení orgasmu u žen, vliv psychického rozpoložení na dosažení orgasmu u žen,
otevřenost v komunikaci, navození atmosféry, předehra, orální sex, doggy style, užívání
erotických pomůcek, postup v případě vyvrcholení muže před ženou. K daným tématům
se vyjadřovala vždy převážná většina participantů, mnohdy ovšem s rozdílným
postojem.

6.1 Důležitost ženského orgasmu dle muže
Všichni respondenti v rámci mapující studie museli přijít určitým způsobem do
kontaktu s ženským orgasmem, ať už se jedná o nedosažení či dosažení orgasmu,
jelikož se jednalo o jedno z mnoha kritérií. V souvislosti s tímto tématem muži rovněž
nenuceně vysvětlovali, jaký pro ně má ženský orgasmus význam, zda je pro ně důležité,
aby k němu docházelo či ne. Výpovědi se přibližovaly ke dvěma protipólům. Zatím co
jedna část mužů hovořila o orgasmu u žen jako o velmi podstatné věci, ke které by mělo
docházet vždy (M.K.: „ Je to pro mě důležité, že když se ta holka pravidelně udělá
u toho sexu, tak je spokojená i v tom vztahu.“ R.K.: „…chceš udělat tý partnerce
dobře…“), druhá skupina nepovažovala ženský orgasmus za něco, k čemu by mělo
docházet v průběhu každého sexuálního aktu (D.H.: „ To nijak neznehodnotilo tu
situaci, když se neudělala“ J.F.: „Nemyslim si, že na tom stojí sex…to není tak
samozřejmý, jako u nás chlapů.“ P.E.: „ Byť je ten orgasmus důležitý, tak si nemyslím,
že by musel být přítomný u každého sexu a vyžadovat to, není vůbec zdravé. Důležité je,
že spolu umíme žít.“). Jiný pohled přináší participant v souvislosti s tím, zdali žena
někdy předtím orgasmu dosáhla (V.A.: „…pokud už ho někdy v životě dosáhla a ví
o tom…je důležitý, aby ho dosáhli oba.“).
Dva participanti popisovali změnu vnímání důležitosti ženského orgasmu na
základě vlastní vyspělosti. Názor na důležitost ženského orgasmu v souvislosti
s vyspělostí pojímali zcela odlišně. Zatím co jeden participant chápal vyspělost jako
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faktor přispívající k důležitosti dosažení orgasmu u žen (V.A.: „…když člověk dospěje,
tak mu na tom začne trochu víc záležet…“) oproti tomu druhý participant vnímá
orgasmus v souvislosti s vyspělostí jako něco, co již s věkem neřeší (P.E.: „…
z vlastních důvodů jsem to přestal jednoho dne řešit…“).
Někteří participanti přikládají ženskému orgasmu větší váhu, někteří daleko
menší a ve vztahu se ženou vyzdvihují jiné hodnoty, které jsou pro ně důležitější. Část
mužů nepovažuje ženský orgasmus za samozřejmou záležitost, ke které by mělo
docházet pokaždé, ovšem někteří ženský orgasmus vnímají nepostradatelně.

6.2 Pocity mužů plynoucí z nedosažení ženského orgasmu
Jelikož se mapující studie zabývá tématem nedosažení orgasmu, nepostradatelné
kritérium představuje setkání muže se situací, kdy s ním žena orgasmu v průběhu
sexuální aktivity nedosáhla. Pocity vyplývající z této situace prožívali všichni
respondenti, ale mnohdy velmi rozdílným způsobem. V průběhu analýzy rozhovorů se
setkáváme s celou paletou odpovědí na téma pocitů z nedosažení orgasmu u žen. Ve
výzkumu jsou muži, kteří situaci prožívali negativně (R.K.: „No nebyl to uplně
příjemnej pocit, necítil jsem se nejlíp.“ D.K.: „…mě to mrzelo…“ S.M.: „…tu práci si
neodvedl tak, jak si měl…“). Část participantů z této skupiny ve spojení s nedosažením
ženského orgasmu velmi často zmiňovala slovo frustrace (M.K.: „…mě to vždycky spíš
frustrovalo…hlavně když jsem měl tu holku rád…“ D.K.: „…nechci říct, že to byla
frustrace, ale byl jsem z toho smutnej…“). Další část mužů tuto situaci v některých
případech hodnotilo jako zklamání (P.L.: „…to bylo zklamání, frustrující a proběhla
tam nějaká bazální útěcha ze strany tý holky…“ S.V.: „ Považuju to za osobní zklamání.
Jako že jsem zklamal.“ V.A.: „ …chtěl sem dokázat, že tu partnerku k tomu přivedu…“).
Vedle vyjádření se k situaci nedosažení orgasmu u žen spolu se slovy frustrující či
zklamání, jedinci odpovídali i v souvislosti s menší mírou nespokojenosti, kterou si
obhájili na základě situace, ve které k tomu došlo, ve dvou případech v souvislosti
s alkoholem (S.M.: „ No nebyl jsem z toho nadšený, ale omluvil jsem si to tím
stavem…byly jsme ožralí…nemám z toho žádné trauma do budoucnosti“ S.V.:
„…nepotěší to, ale ve všech případech to bylo s chlastem…za to mohl ten alkohol…“).
Muži tuto situaci nehodnotili pouze v souvislosti se svou osobou (V.A.: „…je tady ta
mužská ješitnost, že chceš, aby ta ženská v tom sexu toho dosáhla… “ D.H.: „…mě to
občas trápilo…když já jsem ten její vyvolený, proč se se mnou nedokáže natolik uvolnit,
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že se neudělá…“ M.K.: „Když je spokojená ona, tak jsem spokojený i já.“) zmiňovali
rovněž ohledy na partnerku, která zde hraje velkou roli (D.K.: „Mám pro to
pochopení…“ R.K.: „…chceš udělat taky té partnerce dobře…“ M.K.: „…nedělám to
jenom kvůli sobě ten sex…“ S.M.: „…soucítíš s tou babou, že nedosáhla…“ J.F.:
„…bylo mi smutno, že cítila nespokojenost sama se sebou…“). Muži vnímají rozdíl,
pokud došlo k orgasmu u nich i partnerky (V.A.: „…když se udělaj oba, tak ten after
feeling je lepší…než když je to jenom pro chlapa…“ D.K.: „…když jsme se udělali oba,
tak na těch endorfinech jedem a je nám úplně blaze.“ J.F.: „…když dosáhneme
orgasmu současně, je to víc uspokojující.“) či pokud orgasmu nedosáhl ani jeden (S.M.:
„My jsem se oba neudělali, proto si to nevyčítám.“ D.K.: „Máme sex půl hodiny, ani
jeden se nemůžeme udělat, tak řeknu, že okej,…,děti si uděláme jindy.“). Někteří
respondenti ovšem nepociťovali žádný rozdíl v případě, kdy orgasmu dosáhli oba a kdy
pouze muž (J.F.: „Já mam uspokojivej pocit po sexu ikdyž se neudělá…“ P.E.: „Já se
vždycky cítím dobře.“).
Část participantů se k této situaci stavěla spíše neutrálním postojem (J.F.: „…je
fajn, když k němu dojde, ale nijak zvlášť to na mě nepůsobí…je to třešnička na dort
spíš…“ P.E.: „…jestli dosahuje orgasmu, tak to moc neřešim…“ S.V.: „…cítím se fajn,
když dosáhne…když ne, tak se svět nezboří…“ D.H.: „…nebral jsem to jako nějaký
neúspěch…“ D.K.: „…jako že bych se uplně bičoval za to, že ona se teď neudělala a že
je to průser, to ne.“).
Participant doplňoval důležitost vztahu a citů k dané ženě v rámci pocitů
plynoucích z nedosažení orgasmu (V.A.: „…odvíjelo se to dost od toho, jestli jsem měl
s tím člověkem nějaký vztah nebo jako záměr.“). Forma partnerského vztahu korelovala
s pocity plynoucími z nedosažení. U jednorázových situací, kdy šlo o sex na jednu noc,
s neznámou ženou, bez možnosti opakování, popisovali dva participanti pocity zcela
rozdílně, než u vztahu dlouhodobého (D.H.: „ Když to byla nějaká jednorázovka,…,pro
zábavu,…,bylo jednodušší se přes to přenést. V dlouhodobém vztahu mě to občas
trápilo.“ V.A.: „U jednorázovek mi to bylo vesměs dost jedno vždycky,…,
u dlouhodobějších vztahů to bylo dost důležitý,…,ten absolutní požitek…“). Oproti
těmto pocitům vypovídá další participant opačně v rámci toho, jak se cítí ve chvíli, kdy
s ním žena nedosáhne orgasmu (P.L.: „…v tom krátkodobým to bylo frustrující,…,v tom
druhém, dlouhodobém ta frustrace byla menší, protože došlo k opakování…“).
Někteří tuto situaci hodnotí jako negativní zážitek, někteří se k nedosahování
orgasmu u žen staví lhostejně. Lhostejnost může představovat u některých participantů
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formu obrany proti nepříjemným pocitům, které je možné pociťovat v případě, kdy se
muži zabývají ženskými potřebami (D.H.: „…jsem v sexu tak trochu sobec…snažím se
moc nepohlížet na ty potřeby tý holky…snažím se vyloženě soustředit na to, co je
příjemný mně, abych nezažíval ten pocit neúspěch, abych se tomu vyhnul.“ P.E.: „ Když
jsem byl mladej, tak jsem z toho byl uplně hotovej…jsem nevěděl, co si mám myslet. Pak
jsem nějak přistoupil na to, že to nebudu řešit,…,v rámci zachování nějaký
psychohygieny už jsem to v mládí vypustil,…,jde o to, abych si to užil já,…,kdybych měl
řešit, jestli se udělala, tak jsem tam půl hodiny…“). Změnu pocitu z nedosažení
orgasmu u ženy na základě vyspělosti zmiňoval i další participant, ovšem opačným
způsobem (V.A.: „Když nějak vyspěješ, tak ti na tom začne víc záležet…“).
Nalezneme mnoho způsobů, jak muži prožívají situaci, kdy s nimi ženy
nedosáhly orgasmu. Taktéž mnoho různorodých vysvětlení, proč zaujímají právě ten
daný postoj k situaci. Participanti zmiňují mnoho faktorů, které ovlivňují, jakým
způsobem situaci prožívají. Z výše zmíněných se jedná o vztah, který k ženě zaujímají,
o vyspělost, která mění jejich pohled na situaci, ale také například to, jakým způsobem
se k situaci staví ženy samotné. Část participantů upozornila na to, že je pro ně důležité
sdělení ze strany dívek, že pro ně byl sex dostačující i bez dosažení orgasmu (D.K.:
„…mi ta holka řekla, že je to v pohodě, že jí to stačí, že to bylo skvělý,…,ten můj pocit
hodně rychle odeznívá…“ D.H.: „…ty holky mě ujistily vždycky, že ikdyž nedosáhly, tak
si to stejně užily…“ V.A.: „…záleží, jak to ta partnerka vnímá. Má problémy se udělat,
ale zato si ten sex náramně užila, tak se můžeme válet v posteli oba spokojený.“).
Pocity z nevyvrcholení ženy jsou ovlivněny mnoha faktory. Někteří participanti
měnili názor v různých situacích o kterých vypovídali, jako je například rozdíl
v pocitech po sexuálním aktu s dlouhodobou partnerkou či jednorázovým setkáním,
někteří pociťovali stále stejné pocity. V mnoha případech se jednalo o negativní
prožívání nastalé situace, u některých naopak o velmi neutrální pocity plynoucí ze
situace, které byly mnohdy uměle navozeny jako určitá obrana před pocity zklamání.

6.3 Frekvence nedosahování orgasmu u žen
Muži byli v popisu setkání se s nedosažením orgasmu u žen mnohdy otevření
a způsob nedosahování popisovali detailně. Můžeme v analýze rozhovorů nalézt mnoho
podob nedosažení orgasmu u žen. Jedná se ovšem o situace, kdy docházelo k opakování
sexuálních aktivit, na základě kterých muži vypovídali, jakým způsobem a v jaké
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frekvenci k nedosahování docházelo. Nejedná se tudíž o jednorázové záležitosti, jako
v ostatních případech. Někteří participanti se setkali se ženami, které s nimi
nedosahovaly orgasmu za žádné situace (D.K.: „…se jí nikdy nepovedlo ani sama, ani
s nikým, ani s hračkou.“ P.E.: „ Bylo mi řečeno, že ho nedosáhla nikdy…“ V.A.:
„…byly holky, který rezolutně řikaly, že nikdy nedosáhly.“ D.H.: „…nemam možnost ji
dovést k orgasmu nikdy… “). Zároveň muži podotýkali styk se ženami, které orgasmu
dosahovaly pouze v některých situacích, občasně či problematicky (M.K.: „…od
začátku s tím měla občas problémy…“ D.K.: „…slečna, která někdy ne, někdy jo…tak
na střídačku.“ S.V.: „…někdy dosahovala, někdy ne.“ R.K.: „Občas měla problém.“).
Zajímavé je celkové rozdělení žen na základě schopnosti dosahování orgasmu dle
jednoho participanta (D.H.: „ Já to beru takovým způsobem, že jsou 3 druhy holek.
První jsou ty, co dosáhnou vždy, pak ty, který ano, ale obtížně a pak jsou ty, který
nemam možnost dovést k orgasmu nikdy.“) Potvrdil sexuální činnost se všemi třemi
typy žen a vliv tohoto rozdělení na pocity v případě nevyvrcholení dané ženy.
Doplňoval, že v případě nevyvrcholení žen jsou jeho pocity závislé na typu dívky.
Pro mapující studii je významné setkání mužů se ženami, pro které je v jakékoli
frekvenci problematické dosáhnout orgasmu, tudíž muži nepopisovali styky s ženami,
které prožívají orgasmus vždy detailněji, pouze se zmínili, že takové ženy rovněž
potkali.
Participanti upozorňovali na změnu žen ve schopnosti dosažení orgasmu
v průběhu partnerského vztahu. Muži zmiňují nejprve časté nedosahovaní orgasmu
u partnerek, které se postupem času, v souvislosti s trváním vztahu, přeměnilo
v pravidelné dosahování orgasmu (J.F.: „ Nedosahovala dřív, postupně ho začala
dosahovat….musí vždycky utéct trochu času v tom vztahu…“ V.A.: „…první, druhý sexy
většinou ženský orgasmus nedoprovázej no…“ P.E.: „V těch krátkodobějších je
normálnější, že nedosáhne…“).

6.4 Projevy signalizující dosažení orgasmu u žen
Všichni dotazovaní, vyjma jednoho participanta, uváděli schopnost rozpoznání
chvíle, kdy žena dosáhne orgasmu. Že tato chvíle nastala vyvozují na základě určitých
projevů ženy (D.H.: „ Je hlučnější, začne se kroutit, klepat…“). Participanti podotýkají
rozdíly v intenzitě projevu napříč ženami (S.M.: „ Každá to má jinak,…,ale má to
podobnej průběh.“ S.V.: „ Někdo se projevuje víc, někdo míň.“ P.L.: „ Se současnou
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partnerkou je to výraznější než s předchozíma…“ P.E.: „ Každá baba to má jinak.“
V.A.: „ Je to ženská od ženský, každá to má jinak.“ M.K.: „…některý jsou hlučnější,
některý zas ne.“). Participanti poznamenávají pozitivní vliv intenzivnějšího projevu na
rozpoznání dosažení orgasmu u žen (P.L.: „…je to takový snáz poznatelný…“).
Jeden respondent uvádí vliv intenzity orgasmu na projev ženy (D.H.: „Záleží na
intenzitě toho orgasmu,…,někdy ta holka má tak silný orgasmus, že jí musím nechat
vyklepat,…, pak jsou zase slabší orgasmy, kdy ta holka prostě jenom zavzdychá.“). Dva
participanti ovšem uvádí menší výskyt žen s velmi intenzivními projevy (V.A.: „ Toho
energickýho odvázání je míň.“ P.E.: „ …mít nějak extra vzrušivou partnerku, to je
zázrak potkat.“). Zároveň dotazovaní uvádí občasnou nejistotu, zda již žena
vyvrcholení dosáhla či nikoli (P.L.: „ Byl jsem občas nejistej.“ S.M.: „ To nepoznáš
vždycky…“ V.A.: „…leklý ryby nebo prkna, tak u těch je to těžší.“). Následně
podotýkají, že byla nejistota přítomna spíše ze začátku známosti. Po určité době trvání
vztahu byly projevy pro muže snáz rozpoznatelné (S.M.: „ Já jsem měl dlouhodobej
vztah, takže tam už to člověk pozná, jestli ten orgasmus byl nebo ne.“ P.L.: „…ze
začátku to bylo míň intenzivní a později ten projev byl jako víc intenzivní…“ M.K.: „
První sex, dva jsem nevěděl, ale potom už jo…“). Jeden participant ovšem podotýká
nejistotu i po několikaletém vztahu (P.E.: „ Pro mě to je věc, kterou já nepoznám. Na
svojí holce to nepoznám.“). Nejistotu muži nejčastěji řešili dotazováním partnerky, zda
již orgasmu dosáhla (S.M.: „ Já se pak jako vždycky zeptám ještě, jestli jako
hotovo…“). Někteří uvádí, že jim bylo ze strany partnerky řečeno, že orgasmu dosáhly,
bez jakéhokoliv dotazování (R.K.: „Mně to bylo většinou řečeno.“). Oproti tomu další
participant otázky týkající se nedosažení v případě nejistoty vesměs nepoužívá (P.E.: „
Já se na to neptám, podle mě je to zbytečný dotaz.“).
Všichni dotazovaní uváděli shodně tři základní projevy, dle kterých poznají, zda
žena dosáhla orgasmu. Mezi tyto projevy patří dech, zvukové projevy a stažení těla.
Občasně muži užívali jiné názvy pro vyjádření stažení těla (R.K.: „ Je zatlá, drží se…“
P.L.: „…z nějakých kontrakcí a svalových napětí…“ S.M.: „…se propne různě ta
holka.“ J.F.: „…zatne svaly, je v tenzi,…, takový nekontrolovatelný pohyby…“ M.K.:
„…křeče v nohách,…,stahy svalů v nohách.“ V.A.: „…zatne celý tělo…“). Rovněž
zvukové projevy uvádí pod jinými názvy (R.K.: „…řve…“ M.K.: „ Projevuje se víc
nahlas.“ J.F.: „…steny, křiky…“ S.V.: „…vzdychá.“). V rámci rozpoznání orgasmu
participanti zmiňovali vesměs nemožnost rozpoznat, zda žena orgasmus prožívá či
předstírá (D.H.: „…máš orgasmy, kdy nepoznáš, jestli to ta holka hraje.“). V rámci
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obtížnosti rozpoznat hraný orgasmus uvádí participanti různé projevy, které jdou dle
jejich názoru nejlépe hrát. Jeden participant uvádí zvukové projevy (J.F.: „ Byla třeba
furt uvolněná a jenom ty zvukový projevy, který nejsnáz nafejkuje.“). Další
poznamenávají spíše projevy, u kterých je znatelně těžší předstírání (M.K.: „…stahy
svalů v nohách,…,to se nedá tolik fejkovat.“

V.A.: „…by holka neměla mokrej

orgasmus bez toho, aniž by se udělala.“).
V rámci projevů, signalizujících dosažení orgasmu, muži mimo základních, výše
zmíněných projevů, uvádí mnoho dalších (V.A.: „ Jsou holky, co squirtujou, stříkaj…“
D.K.: „…si tě k sobě přitlačí, zarazí drápy do zad nebo ti omotá nohy kolem zad.“ R.K.:
„ Když třeba je na mě a z ničeho nic přestane…“ S.V.: „…jak se tváří,…,výraz
v obličeji…“ S.M.: „ Některá tě škudlí, škrábe.“ D.H.: „…začne zarývat prsty.“).
Část participantů uvádí ještě jeden významný projev (P.E.: „…měl jsem jednu,
který se brutálně vevnitř vždycky stahla frnda.“ P.L.: „ Když se budeme bavit fakt
intimně, tak z nějakých kontrakcí a svalových napětí dole.“ D.H.: „ Pokud je to nějaký
silný orgasmus, tak to můžeš cítit. To je jako když ti někdo mačká ruku.“ M.K.: „…cítím
mnohem větší stimulaci, takže ta holka má takové stahy.“ J.F.: „…vaginální stahy
a kontrakce.“).
Jeden participant z deseti dotazovaných uvádí, že není schopný rozpoznat, zda
žena orgasmu dosáhla. Poznamenává, že se vždy pouze domnívá, ale jistý si není nikdy
(P.E.: „…abych pravdu přiznal, tak já jako ženský orgasmus nepoznám,…,pro mě to je
věc, kterou nepoznám,…,já nevim, jako mohla nebo nemohla.“). Podotýká, že je
schopný vypozorovat, jestli se dané ženě sexuální aktivity líbí, ale dosažení orgasmu
nepozná. Nerozpoznání uvádí i u dlouholeté partnerky. Nejistota tudíž není založena na
neznalosti projevů určité ženy z důvodu krátké známosti.
Během popisování projevu, pomocí kterých muži rozpoznají dosažení orgasmu
u žen, byla patrná nervozita, kterou pociťovali a sami zmiňovali (P.L.: „ Ty bláho, to je
hustá otázka. Na to jsem si měl nalejt panáka. Tak dobře jdu do toho, ale je mi to
žinantní se o tom bavit…“ S.V.: „ Ty vole až tak jo? To je těžký. To se blbě popisuje? “
S.M.: „…bych ty projevy ukončil.“). Po skončení rozhovoru participanti zmiňovali, že
pro ně otázka týkající se těchto projevů byla nejtěžší a to z důvodu nutnosti hovořit
o někom jiném.

60

6.5 Snaha muže ovlivňující dosažení orgasmu u žen
Participanti uváděli jak je důležitá snaha z jejich strany, aby žena orgasmu
dosáhla v průběhu sexuálních aktivit (M.K.: „Hledal jsem, jestli není někde problém…“
D.H.: „Snažím se, aby si to užila a vzala si, co chce.“ V.A.: „ Pokud chci a vim, že toho
ta ženská může dosáhnout, tak udělám dostatek k tomu, aby toho dosáhla.“ P.E.: „…já
se snažim, aby si to maximálně užila…“ D.K.: „…se snažím vymýšlet techniky, polohy,
hračky, jestli s kondomem nebo bez, aby jí to bylo co nejpříjemnější.“).
Důležitá je dle mužů také zvídavost a zjištění, která místa partnerce navodí
největší uspokojení (D.K.: „Já jsem takovej průzkumník, takže jsem si to odsledoval.“
P.E.: „…nepřijdeš na to, dokud vyloženě nezkoušíš…“J.F.: „Svým způsobem ovlivní
orgasmus nějaká neznalost, co ta holka má konkrétně ráda.“ V.A.: „…je jednodušší
dosáhnout orgasmu u ní, když ten chlap si je toho vědom…“)
Participanti zmiňovali také individuální rozdíly u žen (V.A.: „…jsou rozdíly, že
každá holka má ráda něco jinýho…“ D.K.: „U každý je to jiný…je potřeba si to
vysledovat…“ P.E.: „…má třeba místa, který vůbec nesouvisej s genitáliema …pár
pusinek na krk a je maximálně vzrušená a na to jen tak nepřijdeš.“ P.L.:
„…individuální…je hodně na klukovi, aby zkoumal, co se tý partnerce líbí…“).
Participanti ve všech případech uváděli důležitost vztahu v případě rozpoznání, co je
partnerce nejpříjemnější (P.L.: „…zkoumáš v průběhu vztahu…“ P.E.: „…většinou
během one night show nepoznáš…“ V.A.: „…u těch dlouhodobých většinou najdeš
cestu…u krátkodobých mi to bylo jedno…“).
Zajímavý je pohled participanta, který považuje za jeden z možných faktorů
nedosažení orgasmu sobeckost muže (V.A.: „…můžu bejt taky dost velkej sobec k tomu,
abych přesně věděl, že třeba chce a nedal jí to. “ R.K.: „…jak se snaží, jestli to třeba
odflánke…ví, co se té partnerce líbí, co má ráda.“). Oproti tomu druhý participant
vlastní sobeckost nevnímá jako překážku pro dosažení orgasmu u ženy (D.H.: „…z
vlastní zkušenosti jsem zjistil, že jakmile se při tom sexu chovám sobecky, tak si to za
A užiju víc já a za B i ona.“).
Z rozhovoru jsou patrné rozdílné preference žen k dosažení uspokojení, které
muži z vlastní zkušenosti vypozorovali. Potvrzovali ovšem, že je pro ně důležitá forma
vztahu, ve kterém se nacházejí. Vztah není ovšem důležitý pro možnosti odsledování,
co určitá partnerka vyžaduje, nýbrž také jako motivace celkově zkoumat preference
dané ženy. V krátkodobých vztazích či jednorázových zkušeností muži uváděli, že se
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tyto věci nepokoušeli hledat (V.A.: „…u krátkodobýho mi to bylo vždycky vesměs
jedno…“), kdežto u dlouhodobých vztahů a s určitým citem k dané dívce byli
motivovaní (V.A.: „…v dlouhodobým jsem se tím zabýval…“).

6.6 Vliv psychického rozpoložení na dosažení orgasmu u žen
V rámci popisování faktorů, které ovlivňují dosažení orgasmu u žen, se vesměs
všichni participanti shodovali na psychickém rozpoložení. To jak se žena cítí dle jejich
názoru silně ovlivňuje schopnost dosáhnout orgasmu (D.H.: „ Tam hraje roli hrozně
moc faktorů, třeba v jakým si psychickým rozpoložení…“ S.M.: „ Záleží hlavně na té
ženě,…, v jakém je rozpoložení.“ P.E.: „ Faktorů je podle mě víc,…,aj ten člověk může
být jinak rozpoložený, řešit něco jinýho…“ M.K.: „ Myslim si, že to souvisí
s psychickým

naladěním

tý

holky.“).

V případech,

kdy

participanti

hovořili

o psychickém rozpoložení, které dle jejich názoru ovlivňuje dosažení orgasmu,
podotýkali velmi často také nervozitu (D.K.: „ Jeden z faktorů mohl být, že třeba spala
u mě, tak že to nebylo její prostředí a byla nervózní…“). Následně ovšem tentýž
participant dodává, že k tomu docházelo rovněž v jejím domácí prostředí. V některých
případech dokonce participanti upozorňují na nedosažení orgasmu z důvodu nervozity
(D.H.: „ Třeba řekla, že nemá problém a pak z nervozity to nešlo.“). Jeden
z participantů nepoužívá slovo nervozita, nýbrž pocit pohodlí ( M.K.: „ Když se ta holka
cítí pohodlně, tak to je vždycky snazší.“). Další respondent nepoukazuje přímo na
nervozitu či psychické rozpoložení (V.A.: „ Tak já si myslím,…, že u ženských je ten sex
víc senzitivní, víc spojenej s emocema…“).
V rámci detailnějšího rozvedení psychického rozpoložení muži uváděli vedle
nervozity například stres. Dle některých participantů působí stres negativně na dosažení
orgasmu u žen ( D.H.: „ Tam je hrozně moc faktorů, třeba jestli seš ve stresu…“ P.L.:
„…když je nějaký stresovější období, tak prostě ty nervy pracujou a občas se to
nepovede.“ R.K.: „…třeba ta únava nebo stres, když víš, že to nepůjde…“). Dále
participanti často zmiňovali únavu, která může dle jejich názoru působit negativně na
vyvrcholení ženy (D.K.: „ Když jsme oba unavení a ten sex,...,chuť na to je, ale nejde
to…“ D.H.: „…jestli seš třeba ve stresu…“ P.E.: „Beru to tak, že když jedeme někam
sto kiláků na kole a já jí ho tam pak ve stanu šoupnu,…,to může být nějaký spouštěč,
zároveň protože má míň energie, tak to může být naopak.“ J.F.: „ Třeba po ránu se mi
to zdá těžší, člověk je otupělejší a unavenější…“ S.V.: „ Proč by ta únava měla působit
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negativně jenom na nás, myslim že i na ty holky.“). Dle jednoho respondenta jsou
v souvislosti s dosažením orgasmu vhodnější sexuální polohy, během kterých se žena
tolik neunaví a může se soustředit sama na sebe. Dále dle jednoho participanta hraje
významnou roli například spokojenost ženy s vlastním tělem či celkovým vzhledem
(D.H.: „…pocit méněcennosti,…, se přede mnou může stydět,…,si může připadat moc
tlustá nebo že má bříško a že by mi to mohlo vadit…“).
Mimo faktorů, které negativně ovlivňují momentální psychické rozpoložení
ženy, uváděli někteří participanti také nedostatek sexuálního vzrušení, které může u žen
zabraňovat dosáhnout vyvrcholení (S.V.: „ Pak si myslím, že není dostatečně vzrušená,
že jí to nevyhovovalo, neuspokojilo,…,že si ty lidi nesednou v posteli.“ M.K.: „…že už
tam nebylo tolik toho sexuálního napětí.“). Jeden z participantů dokonce zmiňuje vliv
ovulace či menstruace na míru sexuálního vzrušení (V.A.: „ Přemejšlim, jestli to má co
dočinění s ovulací,…, některý třeba dosahujou v době, kdy jí maj. Nebo i menstruace je
další takovej činitel, kdy holky kolem tý doby jsou hodně nadržený a dokážou ho
dosáhnout.“). Někteří participanti rovněž zmiňovali události z minulosti ženy, které
mohly do značné míry ovlivňovat, zda dosáhne orgasmu (V.A.: „ Když by je někdo
znásilnil, tak to může mít obrovský vliv…“ D.K.: „ …si třeba od chlapa prožila nějaký
ponížení, že třeba on byl ten, že měl problém, že se udělal příliš rychle a dával jí to
sežrat tím, že jí říkal, že se nedokáže ani udělat,…to zraňuje docela dost.“). Jeden
z respondentů zmiňoval například věk, který nehrál ve prospěch dosažení orgasmu
(P.E.: „…to bylo tím, že ona byla mladá, já byl mladej a v tý době jsem možná ještě
věřil, že ho mam jenom na chcaní.“).
Faktorů přispívajících k nedosažení orgasmu u žen zmiňovali participanti
mnoho. V některých se shodovali, některé udával pouze jeden. Psychické aspekty byly
ale přítomny v rozhovorech se všemi respondenty. K jiným faktorům se vyjadřovalo
minimum participantů.

6.7 Otevřenost v komunikaci
V rámci mapující studie dotazovaní uváděli, zda komunikují se ženami v oblasti
sexuálního života. Výpovědi se lišily na základě toho, za jakým účelem komunikace
vzniká. Většina dotazovaných nejprve poznamenala velkou otevřenost v komunikaci
s partnerkou na téma sex obecně (V.A.: „ V tomhle mam rád, když je to otevřený.“
D.H.: „Já jsem co se sexu týká otevřený, jako samozřejmě je lepší, když máš v krvi
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kapku alkoholu,…,ale nestydím se nějak extra.“ P.E.: „ Jako komunikace je důležitá,
bez ní vůbec ne. Nemusíš říkat nějaké prasárny, ale musíš něco říct, musíš
komunikovat.“). Následně dva dotazovaní podotýkali pozitivní vliv komunikace na
sexuální život partnerů (P.E.: „…řekneš pár slov a udělá to ohromnou změnu.“ D.K.: „
Srandičky a smích je komunikace, který tohle podporujou a lidi se pak nestydí říct si
něco jako naplácej mi, dej mi facku, přivaž mě k posteli.“). Část participantů zmiňuje
komunikaci v kontextu s nějakým problémem, který v sexuálním životě nastal (S.V.: „
vždycky je dobrý, když se bavíš o jakýchkoli problémech.“ D.K.: „ Já se snažím to s tou
partnerkou probrat, když je nějaký problém.“). Dále participanti popisovali, za jakým
účelem komunikaci užívají. Mnoho participantů potvrzovalo komunikaci s partnerkou
na téma toho, co se jí líbí a jak mají postupovat, aby byly co nejspokojenější.
Komunikace za účelem získání rady byla ovšem započata až po určité době, kterou
respondenti s určitou ženou strávili (S.M.: „ Tak když to byla jednorázovka, tak ne, ale
když to bylo dlouhodobější, tak určitě.“ M.K.: „ Zezačátku určitě ne, ale potom jo, když
je to dlouhodobý problém.“ P.E.: „ Až časem se dostáváš k těm specialitkám.“).
Participanti také uvádí, že záleží na praktice, kterou provozují (P.L.: „…tam záleží na tý
praktice.“ P.E.: „…když vím, že už jdu jako někam přes čáru, tak se jí zeptám, jestli je jí
to příjemný.“). Dalším kritériem komunikace za účelem získání rady byla v případě,
kdy participanti nevěděli, jakým způsobem uspokojit partnerku (V.A.: „ Když nevim, tak
se zeptám, tažke určitě vim, že jsem se zeptal. Stejně jako jsem já řekl, co mam rád.“
D.H.: „ Jemně bych se jí zeptal, co by jí bylo pomohlo, aby dosáhla. Potřebuju od ní
vyloženě radu, když mi to samotnému nejde.“). Oproti tomu jiný participant odpovídá
opačně (S.M.: „ Neptal jsem se na nějaký návod.“).
Vesměs všichni dotazovaní shodně odpovídali v rámci doptávání se ohledně
sexuálních praktik, ovšem v rámci nedosažení orgasmu nalézáme protikladné odpovědi.
Odpovědi se liší, pokud vzniká konverzace za účelem dotázání se, zda dosáhla žena
vyvrcholení. Někteří participanti radikálně dodávají, že tyto otázky nepokládají (R.K.: „
Nerozebírali jsme to nikdy.“ P.E.: „ Já se na to neptám…“ D.H.: „ Nikdy jsem neřešil,
proč se jako teďka neudělala.“). Participanti poznamenávají důvody, proč se ženami
nediskutují důvod nedosažení (.“ P.E.: „Jako buď to ta ženská dá sama najevo nebo mi
to řekne.“ D.H.: „Neřešim to prostě.“ S.M.: „ Nepřišlo mi to vhodné. Není to taková ta
situace, kdy si řekneš- jé pamatuješ si, jak jsme spolu tehdy spali a ani jeden jsme se
neudělali.). Tento participant podotýká, že ke komunikace nedošlo z důvodu, že se
jednalo o jednorázové setkání, kde to nepovažoval za důležité. Zároveň někteří
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participanti přiznávají, že je tato situace silně ovlivněna jejich vyspělostí (V.A.: „…dřív
jsem to neřešil, to jsem se neptal.“). Oproti tomu jeden dotazovaný uvádí, že se doptává
většinou (S.M.: „ Já se pak jako vždycky zeptám ještě, jestli už hotovo.“). Někteří
dotazovaní se touto formou ujišťují v případě, kdy si nejsou jisti, zda žena dosáhla
orgasmu, někteří poznamenávají, že se neptají převážně nikdy.
Vesměs všichni participanti, kteří někdy v životě se ženou probírali důvody
nedosažení, podotýkají kladné reakce ze stran žen. Výrazně se ovšem mezi
dotazovanými liší způsob komunikace, kterou užívají. Někteří uvádí přístup volnější,
kdy dochází ve vztahu plynule ke konverzaci na určité téma (V.A.: „ …k tomu tématu
určitě nějak dojde, ale nevim, jestli je to, jako že bychom si k tomu sedli a nějak to
probírali. Je to nějak přirozený během tý cesty…“ M.K.: „ Určitě bych to pak nějak
nadhodil a začal se o tom bavit.“ D.H.: „…né tak zpříma, jako že jak to, že se teď
neudělala.“). Někteří se snažili komunikaci započít zpříma, rovnou v nastalé situace
(D.K.: „…tak jsem si sedl na postel a říkal…“). Následně jeden z dotazovaných
podotýká pozitivní reakci ženy v případě dotazování na důvod nedosažení (D.K.: „ Tak
byly překvapený a potěšený,…,nemam negativní zkušenost, že by se o tom nechtěly
bavit.“).
Participanti poznamenávají, že nejsou jediní, kdo komunikaci započíná. Podotýkají, že
konverzace na téma sexuálního života či nedosažení orgasmu někdy začíná ze stran žen.
Zcela ojedinělý přístup v komunikaci uvádí jeden z participantů. Na základě
vlastních zkušeností třídí ženy na tři typy (D.H.: „ První jsou ty, co dokážou vždy, pak
ty, který ano, ale obtížně a pak jsou ty, který nemam možnost dovést k orgasmu nikdy.“).
Ještě před započetím či v průběhu sexuálních praktik, se participant vždy ženy zeptá,
zda je schopná dosáhnout orgasmu a na základě odpovědi si ženu zařadí do určité
kategorie. Participant následně uvádí důvod, proč takto postupuje (D.H.: „ Protože
spolu můžeme ležet v posteli a já se snažit do umření a pak zjistím, že ona vůbec není
nikdy schopná.“). Podotýká, jakým způsobem na tento styl ženy reagují (D.H.:
„…pozitivně. Jsou dost překvapený. Je ta situace pak dost uvolněná, protože já vim,
s čím mam počítat a ona taky, takže vesměs oba víme, jak to bude probíhat.“).
Je patrné, že každý participant zahajuje komunikace na základě situace, ve které
se nachází či na základě toho s jakou ženou k situaci došlo. Někteří participanti
poznamenávají, že se žen nikdy neptají, zda dosáhla orgasmu, ovšem v rozhovoru
zjišťujeme, že se doptávají například na způsoby či praktiky, které jsou jim příjemné.
Jiní naopak zmiňují otevřenost napříč všemi tématy týkajícími se sexuálního života.
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Mapující studie se nezúčastnil žádný participant, který by blokoval jakoukoli diskuzi
v souvislosti se sexuálním životem. Zároveň muži poznamenávají pozitivní reakce žen,
které jsou komunikaci také nakloněny.

6.8 Navození atmosféry
Někteří participanti v průběhu vysvětlování, jakým způsobem se snaží přivést
ženu k orgasmus uváděli, že navodí atmosféru, která je dle jejich názoru důležitá pro
stav ženy. Domnívají se, že po navození příjemné atmosféry je žena, ale i oni samotní,
uvolněnější (D.K.: „vytvářet příjemnou atmosféru, uvolnit se a otevřít…užít si to
mnohem víc.“). Žena je poté dle jejich názoru uvolněnější a oni mají možnost ovlivnit
to, zda dosáhne orgasmu (D.H.: „…navozením tý atmosféry si myslim no…“).
Příjemnou atmosféru nenavozují muži jen před sexem z důvodu uvolnění se (D.H.:
„Není to žádný pracovní rozhovor…nemá smysl být v nervech…prostě si udělat
příjemně.“), ale také v případě, kdy žena nedosáhne orgasmu (D.H.: „…se většinou
snažim navodit atmosféru, že je v pohodě, když se neudělá…“).
Jeden participant uvádí pocit vlastní uvolněnosti na základě vyspělosti, který
působí na ženu (D.H.: „…právě se nacházím ve věku, kdy už je to volnější, není to tak
stresové…ty holky to cejtí…jsou uvolněnější.“). Další participant zmiňuje způsob,
jakým atmosféru vytváří (D.K.: „…rád se v posteli směju…srandičky a smích…nestydí
říct si věci…“), zároveň uvádí alkohol, který rovněž na situaci působí. Dle jeho názoru
alkohol navozuje atmosféru, ve které se ženy příliš nestydí a jsou otevřené (D.K.:
„alkohol tomu pomáhá, aby do toho šly…byl jsem někdo novej nebo byly třeba
zadaný…“). Alkohol z výpovědi toho respondenta nenapomáhá pouze k tomu, aby
došlo k pohlavnímu styku mezi ním a neznámou ženou, ale také k tomu, aby žena
dosáhla orgasmu (D.K.: „…jsou holky mnohem náruživější…dosažení orgasmu je
mnohem snazší…než když jsou ve stresu a stažený.“) oproti tomu druhý respondent
(J.F.: „…chlast je anestetikum, takže bude trochu znecitlivovat…hulení na to bude
lepší, protože pak seš citlivější.“). Intoxikaci marihuanou, jako faktor přispívající
k dosažení orgasmu u žen zmiňoval pouze tento participant. Někteří participanti taktéž
nevidí v požívání alkoholu výhody (S.M.: „…proběhl jenom orál a pak už jsme spolu
nespali, protože jsem třeba usnul.“ S.V.: „…se mi stalo, že jeden z nás dvou u toho
usnul…za to moh ten alkohol.“). Někteří participanti uváděli výhody alkoholu k tomu,
aby k pohlavnímu styku došlo či aby žena dosáhla orgasmu na základě větší
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uvolněnosti, kterou alkohol přináší. Jiní muži považují alkohol za brzdu v celé sexuální
aktivitě, ať už v dokončení pohlavního styku, jelikož v podnapilém stavu usnuli či
v citlivosti ženského genitálu.
Navození atmosféry může probíhat také pomocí určité praktiky, mnoho
participantů zmiňovalo petting (D.K.: „…petting k tomu přispívá, protože si je
naladíš…“ P.E.: „…na většinou holek, byť by si borci mohli myslet, že je to blbost, platí
petting, takový jemný doteky…“).
Dva participanti hovořili o navození atmosféry spolu se slovem hrát si (M.K.:
„…navodit tu atmosféru, hrát si s ní.“ D.H.: „…si teď spolu budeme hrát a je to fakt
hra,…,nemá smysl být v nervech.“).

6.9 Předehra
Participanti v rozhovorech zmiňují užívání předehry v průběhu sexuálních
aktivit se ženami. Část participantů uvádí frekvenci užívání předehry. Zatím co někteří
uvádí časté užívání (P.E.: „…předehra z pravidla vždycky…“ S.M.: „ Já mam vždycky
takovou předehru…“). Další participant uvádí určité kritérium pro užívání předehry
(M.K.: „ Když jsem trpělivější, to nevim, čím to je ovlivněné… “). Participanti užívají
předehru z rozdílných důvodů. Jeden participant hovoří o způsobu vlastní stimulace
(M.K.: „…mě baví tu holku dovíst skoro až k tomu orgasmu a potom začít sex,…, to mě
baví úplně nejvíc,…, mě to nejvíc stimuluje.“). Druhý muž hovoří o nutnosti užívání
předehry za účelem připravenosti ženy na pohlavní styk (P.E.: „Nerad strkám péro do
suchýho šmirglu, to není pro mě, já si to musím připravit“). Další participanti uvádí
užívání předehry za účelem uspokojení partnerky (S.M.: „ Většinou před sexem tu holku
uspokojím jazykem,…, když už pak nejsou ty výkony, tak aspoň tohle.“ S.V.:
„…uspokojení třeba během předehry…“). Při uspokojení ženy v průběhu předehry
participant hovoří o nejistotě, zda partnerka touží po svém vyvrcholení pokračovat
(S.M.: „ …nevim, jestli chce, ale já vždycky čekám, že budeme pokračovat, abych si to
užil i já.“).
v průběhu

Zatím co další participant záměrně nenavozuje orgasmus partnerce

předehry

(R.K.:

„…ji

jako

chci

jenom

nažhavit.“).

Participanti

poznamenávají, co vše do předehry zapojují (S.M.: „…orální uspokojování…“ D.K.:
„…nějaký vášnivý líbání, petting, orální uspokojování…“ R.K.: „…orál, líbání, dotyky,
sem tam nějaká sprostá mluva,…, hand job.“). Jeden z participantů uvádí důvod užívání
výše zmíněných praktik (D.K.: „ Pro mě je to jednak forma předehry a pak jako dobré
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vsuvky v rámci sexu…“). Další respondent uvádí důležitost předehry v souvislosti
s délkou sexu (V.A.: „ Pokud je ta předehra a všechno okolo, tak si myslim, že samotná
dýlka sexu nemusí bejt zdaleka nějak extrémně dlouhá, pokud jsou oba dost
připravený…“).
Důvody a frekvence využívání předehry se napříč všemi respondenty lišily,
obsah předehry již tolik rozdílný nebyl. Většina participantů zmiňovala v souvislosti
s předehrou orální sex.

6.10 Orální sex
V průběhu rozhovorů participanti popisovali praktiky, které užívají nejčastěji.
Všichni muži mezi tyto praktiky zahrnuli orální sex. Někteří ovšem pohlíží na orální
sex, jako na praktiku, během které je zaručené dosažení orgasmu u ženy i na základě
rozdílných preferencí, orální sex dle jejich názoru účinkuje vždy (S.M.: „Každá má
ráda úplně něco jiného, ale to orální uspokojení chlapem, to je jistota. To uděláš
u každé babi“ J.F.: „Když to člověk dělá pusou, tak to je téměř jistý, to se mi snad ještě
nestalo, aby to nevyšlo…“ D.K.: „…orálu se žádná nebránila.“). Jeden z participantů
dokonce srovnával spolehlivost orálního sexu s jinou praktikou (J.F.: „Naopak rukou
mi to přijde hodně těžký, protože člověk musí dávat pozor na nehty.“). Někteří
participanti ovšem upozorňují na to, že může orální sex pro některé ženy představovat
zdroj nervozity (D.K.: „…pro některý holky je normální poskytovat orální sex
partnerovi, ale už pro ně není normální ho dostávat, potom nejsou zvyklý, je to divný,
složitý. “) Jeden participant uvádí jako důvod nervozity strach z pocitů zápachu (P.E.:
„Záleží, jestli si ta holka přijde čistá, některá se nenechá…když se jde do sprchy, tak se
pak daleko víc uvolní.“). Sám participant ovšem vypovídal, že po ženách hygienu před
orálním stykem nevyžadoval (P.E.: „Mně je to jedno, já jsem prase, já když bych mohl,
tak to tam vylížu.“). V souvislosti s pachy, které může ženský genitál produkovat
souvisí odpověď respondenta, pro kterého je genitální vůně ukazatel spokojenosti
(D.K.: „…podle vůně dokážu rozlišit vzrušení a pak když už přichází orgasmus.“).
Během popisování orálního sexu a jeho působení, již žádný jiný participant nehovořil
o možných vůních či pachů, které orální sex doprovázejí.
Někteří muži, kteří se zúčastnili mapující studie, považují orální sex u ženy za
jistotu, během které dosáhnou orgasmu. Někteří muži orální sex rovněž používali, ale
nezmiňovali ho jako praktiku, během které s největší pravděpodobností žena dosáhne

68

orgasmu. Zajímavý je ovšem důvod, proč ho muži užívají v souvislosti s pohlavním
stykem (D.K.: „…když na mě jde orgasmus a ještě nechci skončit, tak to přeruším
a proložím orálem, abych se zklidnil a mohl pokračovat.“ M.K.: „Pro mě osobně byl
vždycky nejkomfortnější orál,…,nemusím zapojovat ten faktor sebe, stresovat se, kdy to
přijde, tím pádem mám se jí můžu věnovat.“). Zatímco někteří participanti orální sex
užívají za účelem vlastního zklidnění a oddálení ejakulace, někteří participanti užívají
tento typ sexuální praktiky za účelem nažhavení partnerky (M.K.: „…mě baví tu holku
dovíst skoro až k tomu orgasmu a potom začít sex.“ R.K.: „…ji jako chci jenom
nažhavit.“). Participanti používají orální sex a záměrné nedosažení orgasmu za účelem
maximálního vyprovokování ženy před samotným stykem.
Pro některé muže je tedy orální sex forma oddálení vlastního uspokojení, tudíž
se jedná o praktiku, během které se nemusí hlídat a mohou se věnovat partnerce. Jindy
se může jednat například o způsob přivedení ženy k orgasmu po vlastním vyvrcholení
(J.F.: „Jde to zakončit nějakým orálem, aby ta holka byla taky uspokojená.“).
I přestože muži shodně uvádí, že orální sex v sexuálních aktivitách užívají, liší
se mezi sebou frekvencí, zároveň také kdy tuto praktiku s ženami provádí a to například
na základě situace, ve které se nacházejí (D.H.: „Během toho sexu tě taky napadá
mnoho situací, jak to bude probíhat a co dělat.“ D.K.: „…když nemá náladu, nemá
chuť, tak ji třeba jenom hladím a pak z toho vyplyne ten orál…“). Jeden participant
ovšem uvádí přítomnost orálního sexu u převážné většiny sexuálních aktů se ženami,
které měl (S.M.: „Většinou před sexem tu holku uspokojím jazykem.“). Jeden
z dotazovaných poznamenal také setkání se ženami, které orální sex nevyhledávaly,
jelikož je neuspokojoval (M.K.: „…některé to pusou neměly vůbec rády, protože je to
vůbec nevzrušovalo.“).

6.11 Poloha doggy style
Název tématu vychází z terminologie, kterou participanti v průběhu rozhovoru
užívali. Mapující studie se sice nezabývá pouze dosažením ženského orgasmu během
pohlavního styku, jedná se ovšem o jednu z možností, kterou participanti uváděli.
Převážná většina mužů zmiňovala na prvních místech polohu zezadu, jako nejúčinnější
polohu během které žena dosáhne orgasmu (D.H.: „…vyloženě doggy style. Poloha, kdy
ta holka klečí na všech čtyřech a já jsem za ní…“ J.F.: „…zezadu,…,doggy style.“
D.K.: „Mně se to většinou podaří, když jsem zezadu…“ S.V.: „…jsem měl holky, který
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to měly rády zezadu, jako né anál, ale zezadu prostě.“ R.K.: „…zezadu nejspíš.“ M.K.:
„…zezadu, jako když byly na břichu a nohy u sebe.“). Dva participant uvádí shodně
důvody, proč si myslí, že je právě u této polohy nejpravděpodobnější dosažení orgasmu
u žen (D.K.: „…mám pod kontrolou, jak rychle, jak hluboko, pod jakým úhlem a jakou
intenzitou.“ D.H.: „…si můžu korigovat rychlost, hloubku…“). Druhý participant uvádí
mimo kontroly rychlosti a hloubky výhody možnosti přidání dalších technik (D.H.:
„…můžu jí tahat za vlasy, obejmout, chytit pod krkem , šáhnout mezi nohy,…, můžu
dělat všechno.“). Někteří participanti uváděli s polohou zezadu také další variantu,
kterou využívají v případě, kdy chtějí, aby žena dosáhla orgasmu (S.V.: „…jsem byl
nahoře a ony si to mohly korigovat.“ M.K.: „ Některé holky měly rády klasiku, některé
klasiku s nohama nahoru…“ J.F.: „…poloha misionářská…“ V.A.: „…kdy si holka
sedne na koníčka.“). Dva participanti polohu zezadu vůbec uvádí a naopak poukazují na
jiný faktor, který během koitu přispívá k dosažení orgasmu u ženy (P.E.: „…jsem byl
v ní na doraz a normálně jsem se třel o její frndu…“ V.A.: „…když je tam hodně silnej
ten kontakt tý vagíny a temene toho penisu“). Jeden z participantů uvádí také styl
soulože, který je pro ženu příjemnější a co ženy vyžadují (V:A.:„…sex víc senzitivní,
spojenej s emocema…“) ve srovnání s muži (V.A.: „…energickej, chlapskej sex…“).
Podotýká, že je velmi důležitá nálada, ve které se pár nachází a na základě které typ
sexu volí.
Důležité je zmínit, že někteří uvádí rozdílné preference žen, se kterými došlo
k pohlavnímu styku (M.K.: „každá ta holka preferovala jinou tu polohu“ V.A.: „ Každá
ta holka má ráda něco jinýho,…,jsou lepší a horší pozice.“). Jeden participant uvádí
polohy, během který je těžší či dokonce nemožná, aby žena dosáhla vrcholu (J.F.: „
Jsou polohy, kdy se mi nikdy nestalo, že žena dosáhla,…,horší mi přijde, když je žena
nahoře…“). Rovněž tento participant udává důvod, proč je dle jeho názoru tato poloha
nevhodná (J.F.: „…si to musí odmakat, nemusí se tolik soustředit.“). Soustředění
v tomto případě považuje za jeden z faktorů přispívajících k dosažení orgasmu u žen
(J.F.: „…soustředění a vyprázdnění mysli…“).
Během popisu poloh, které zapojují, muži užívali různé pojmy od odborných, po
hovorové. Velmi často v případě uvádění polohy zezadu, některými doggy style, měli
muži potřebu ujistit se, že jsem polohu nepochopila mylně jako polohu užívanou pro
anální sex. Kromě užívání různých názvů poloh participanti používali i různé názvy pro
popis pohlavního styku, které se v průběhu rozhovoru měnily od spisovných (S.M.:
„…když zasuneš svůj penis do pochvy.“ P.E.: „…sex…“ V.A.: „…penis ve vagíně…“
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D.K.: „…penetrace…“) po hovorové či vulgární (S.M.: „…zašukali s tou mařkou…“
P.E.: „…šukáníčko…“ V.A.: „…šoustání…“).

6.12 Užívání erotických pomůcek
Část participantů hovořila o užívání erotických pomůcek. Zatímco někteří se
o erotických hračkách, jak byly samotnými participanty nazývané, slovem nezmínili,
jiní potvrdili, že je užívají. U některých mužů se lišilo, za jakým účelem pomůcku
užívají. Dva respondenti uváděli, že využívají erotické pomůcky v případě, když
nemůže žena dosáhnout orgasmu (D.K.: „Když to nejde, tak to neva, ale můžeme to
zkoušet,…,různý hračky, prostě něco, aby ti bylo fajn.“ V.A.: „Použití určitých
sexuálních pomůcek by bylo asi další cesta.“). Rozdílný přístup k užívání má
participant, který pomůcky užívá v případě, kdy chce sex svým způsobem okořenit
(D.H.: „Mám takovou fajnovou pomůcku,…, když si chci s tou holkou hrát…“). Tento
participant zmiňuje konkrétní typy erotických pomůcek, které užívá (D.H.:
„womanizér, různý vakuový pumpy…“). Následně upozorňuje na to, při jaké situaci
(D.H.: „Záleží na situaci…“) a s kým tyto pomůcky užívá (D.H.: „Některý holky by
nebyly nadšený,…,poznáš, jestli má chuť experimentovat a měnit polohy nebo si jenom
lehne a nechá se. Máš holky, který se o tom baví a jsou otevřený a ty pak nemají
problém. S těma to pak praktikuju, ty tvrdší.“). Dodává možnost vypozorování
otevřenosti k novým věcem u žen na základě jejich komunikace a celkovém přístupu
k sexu.
Jeden participant v průběhu rozhovoru erotické pomůcky zmínil, ale následně
upozornil, že je zatím nepoužívá.

6.13 Postup v případě vyvrcholení muže před ženou
Jelikož bylo podmínkou zúčastnění ve výzkumu to, aby se dotazovaní setkali se
situací, kdy s nimi žena nedosáhla orgasmu během jakékoli praktiky, popisovali také to,
jakým způsobem nastalou situaci řešili. Mnoho participantů uvádělo různé způsoby,
které v těchto případech běžně užívají. Důležité je ovšem zmínit participanta, který již
po svém vlastním vyvrcholení za žádné situace nepokračuje. Participant poznamenává
důvod nepokračování (D.H.: „ Kdy já dosáhnu orgasmu, tak okamžitě ztrácím chuť na
nějaký další aktivity s tím člověkem,…, nedokážu jí pak udělat potom,…,není to tak, že
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já se udělám a pak si vedle sebe lehneme a budeme se mazlit, to nemůžu. Já musim tu
holku strčit trochu do pozadí.“). Následně nevylučuje možnost jakékoli jiné aktivity
provozované spolu s danou ženou (D.H.: „ Jako samozřejmě dokážu vedle toho člověka
sedět, povídat si s ním,…, ve chvíli, kdy se udělám, tak sex automaticky končí. Můžeme
dělat cokoli jinýho, ale né věci okolo sexu.“). Podotýká tudíž nemožnost dosažení
orgasmu u ženy po jeho vyvrcholení. V rozhovoru s dalším participantem rovněž
zaznívá slovo pozadí, ale ve zcela jiném významu. Participant pociťuje nutnost
přesunout svou vlastní potřebu v případě, kdy chce ženu sexuálně uspokojit (D.K.: „ Já
se většinou snažim, aby partnerka vyvrcholila jednou nebo víckrát, já se trochu dávám
do pozadí.“). Následně poznamenává celkovou péči pro uklidnění ženy, kterou jí
poskytuje (D.K.: „ Já se třeba ještě po tom jejím orgasmu snažím tu holku uklidnit. Pak
ještě jdeme do sprchy nebo vylezeme z postele a tím až ten sex pro mě končí.“).
Převážná většina participantů sdělovala, že jim nečiní potíž po jejich vyvrcholení
pokračovat (J.F.: „“ No mně to většinou nevadí, že jsem musím pokračovat, takže jsem
pokračoval.“ S.V.: „…makačka pokračuje dál. Nevadí mi to…“ R.K.: „ Řešili jsme to
druhým kolem.“ P.L.: „ …následuje nějaká dohra, aby se to dodělalo.“). Někteří
participanti zmiňovali možnost dalšího pohlavního styku i po jejich vyvrcholení, ale
s určitým časovým odstupem (S.M.: „ Párkrát se stalo, že jsme pak ještě pokračovali,
ale to jsem potřeboval pauzu, abych se vzpamatoval a nabral síly.“ D.K.: „…když se
udělám já, tak sice za půl hoďky můžeme jet znova, ale já už se určitě neudělám.“).
Oproti tomu jiný participant vypovídá zcela odlišně (P.E.: „ Dost často potom, co se
udělám, tak mam chuť znova, tak začnu něco dělat, ale jako i ve větší polovině, možná
i v 75% případů mi ta ženská řekne, jako že už nemusím, ať si lehnu. Jako že už
nechtějí. Já bych přitom chtěl pokračovat…“). Dotazovaní se vesměs shodovali v tom,
že zde hraje roli nálada ženy, zda má stále zájem pokračovat (V.A.: „ Záleží, jak je ten
druhej člověk nastavenej. Jestli vidíš, že je tam ještě nějakej zájem od toho partnera.“
J.F.: „ Záleží, jestli ta holka má pocit, že je možný ho dosáhnout, tak pokračuju dál
prostě…“ M.K.: „Záleží na ní, jestli chce pokračovat nebo ne.“). Dva z dotazovaných
poznamenávají, že se setkali se ženou, která dala najevo zájem pokračovat ( J.F.:
„…setkal jsem se s tím, že mi řekla, že se nestihla udělat a abychom ještě
pokračovali…“ D.K.: „ Už se mi několikrát stalo, že si o to vyloženě řekla.“).
Dotazovaní spíše poznamenávají nechtěnost ženy pokračovat (R.K.: „ Někdy ani ta
partnerka už nechtěla.“ D.K.: „ Někdy se mi stává, že je šťastná a nic jinýho
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nevyžaduje.“ V.A.: „ Pak už vlastně většinou ta holka nechce pokračovat, protože je
hodně citlivá.“).
Část participantů poznamenává určitý způsob či praktiku, kterou po svém
vyvrcholení užívají v rámci uspokojení své partnerky (J.F.: „…tak to jde tou pusou
většinou…“ R.K.: „ Tak pokusím se třeba prstama nebo takhle. Prostě pokusit se to
dotáhnout.“ P.L.: „ Tak když nedojde k uspokojení během sexu, tak to zařídím jinak,
buďto orálně nebo rukou. S.V.: „ Záleží, co má ta holka ráda, ale většinou orálně nebo
ručně.“ S.M.: „…tak jsem pokračoval pusou.“).
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7 SHRNUTÍ ROZHOVORŮ
Jak muži prožívají nedosažení orgasmu u žen? Mapující sonda ukázala, že
jedinci, kteří v úvodu rozhovoru uváděli, že tuto situaci znají pouze z doslechu,
případně během jejich sexuálního života došlo pouze dvakrát či třikrát, v průběhu
rozhovoru poznamenávají, že je to situace, ke které občas dochází. Participanti museli
občas zavzpomínat a vybavit si situace z dřívějších let. Vypovídali, že je to značně
náročné.
Mapující studie ukázala individuální rozdíly v názorech mužů v pojímání
ženského orgasmu, zároveň i prožívání nedosažení orgasmu u žen. V žádné oblasti
rozhovoru se nikdy všichni participanti názorově neshodovali. Vždy alespoň jeden
participant nahlížel na dané téma jinak či zastával jiný názor. Část jedinců byla v tématu
obezřetná, část otevřenější. Na všech participantech byla znát občasná nervozita během
rozhovoru, která se povětšinou v průběhu rozhovoru pomalu vytrácela. I přes to, že
někteří participanti uváděli, že si nedovedou představit rozhovor na téma orgasmu delší
než 10 minut, vždy tuto hranici přetáhli. Pro většinu dotazovaných bylo nejobtížnější
popsat projevy, na základě kterých poznají, že s nimi žena dosáhla orgasmu. Bylo to
patrné z neverbálních projevů, rovněž to sami participanti podotýkali. Někteří
dotazovaní přiznávali, že pro ně rozhovor byl značně náročný, jiní že jim odpovídání
nečinilo potíž.

1. Jak muži prožívají nedosažení orgasmu u žen?
Situaci, kdy žena v průběhu sexu nedosáhla orgasmu, muži prožívali rozdílně.
Pouze dva participanti z deseti uvádí, že v době, ve které se právě nachází, neřeší, zda
s nimi ženy dosahují orgasmu. Oba uvádí shodné důvody a to vyhnutí se nepříjemným
pocitům, které plynou ze situace, pokud tomu přikládají velkou váhu. Jeden
z participantů uvádí zachování určité psychohygieny v případě, že nedosažení u žen
neřeší. Uvádí, že tento způsob vztahování se k situaci prošel proměnou v průběhu
dospívání. Oproti tomu jiní participanti uvádí vyspělost jako faktor, na základě kterého
již nedosažení orgasmu u žen řeší. Dalším faktorem je pro muže vztah či city, které
k dané ženě mají. Devět participantů z deseti uvádí, že jejich prožívání je silně
podmíněno tím, zda k dané ženě něco cítí či se jedná o jednorázový zážitek.
Participanti kteří uváděli, že je pro ně důležité, zda žena orgasmu dosáhla či
nikoli uvádí pocity, které v tu chvíli zažívali. V převážné většině jedinci užívali slova
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frustrace a smutek či pocit nedodělané práce. Někteří ovšem uvádějí vliv chování ženy.
Pokud jim žena potvrdila, že pro ni byl sex velmi uspokojivý i bez dosažení orgasmu,
negativní pocity se rychle vytrácely. Zároveň muži popisují, že je prožívání nedosažení
orgasmu ovlivněno tím, zda žena orgasmu již někdy v životě dosáhla. Čtyři participanti
z deseti ovšem uvádí obrovskou motivaci v případě, kdy jim bylo ženou sděleno, že
nikdy dříve orgasmu nedosáhla.
Nalezneme mnoho rozdílů, jak intenzivně muži prožívají nedosažení orgasmu
u žen. Někteří participanti poznamenávali, že jsou smutní ve chvíli, kdy žena orgasmu
nedosáhne, ovšem v průběhu rozhovoru dále uvádí, že z toho nemají příliš dlouho
negativní pocity. Oproti tomu jeden participant uvádí silnou frustraci a domněnku, že na
základě nedosažení orgasmu s ním žena rozvázala partnerský vztah.
Není možné uvést, kolik participantů uvádělo, že na základě vzniku situace, kdy
žena nedosáhla orgasmu, pociťují smutek, jelikož sami uvádějí, že je jejich prožívání
ovlivněno mnoha faktory, tudíž někdy situaci prožívají negativně a někdy spíše
neutrálně. Devět respondentů z deseti uvádí, že je pro ně důležitá frekvence, s jakou
k této situaci dochází.
Pouze dva respondenti podotýkají, že se situací nezabývají a nemá na jejich
psychiku žádný dopad. Ovšem v průběhu rozhovoru i u nich nalézáme, že v určitých
situacích rovněž pociťují negativní pocity, zejména v dlouhodobém vztahu.
Rozdíly v prožívání při nedosažení orgasmu u žen nenalezneme pouze napříč
participanty, ale také napříč jedním rozhovorem.

2. Jakým způsobem si muži vysvětlují nedosažení orgasmu žen?
Participanti se vesměs shodují na několika důvodech, které zapříčiňují nedosažení
orgasmu u žen. Jedním faktorem je psychické rozpoložení ženy. Dotazovaní uváděli
vliv stresu či únavy na schopnost dosažení orgasmu u žen. Dále také do jaké míry se
ženy dokáží uvolnit, je dle mužů rozhodující.
Všichni dotazovaní uvádí vliv muže na nedosažení orgasmu u ženy. Někteří
participanti uvádí nedostatečný sexuální výkon, který může být uspokojivý pro muže
ale pro ženu nikoli. Nedostatečný výkon muži popisují ve smyslu délky trvání sexu či
praktik, které muž užívá. Jeden participant uvádí, že délka pohlavního styku může mít
vliv na dosažení orgasmu u ženy, ovšem dlouhý styk dle jeho názoru nezaručuje
vyvrcholení ženy. Velká část participantů hovoří o vlivu neznalosti u muže, který neví,
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co žena pro dosažení orgasmu potřebuje. Jeden participant dokonce uvádí sobeckost
muže, která je v dosažení orgasmu u žen rozhodující.
Nedosažení orgasmu u žen je tedy dle mužů ovlivněno jimi samotnými či
partnerkou, zejména jejím psychickým rozpoložením. Někteří dotazovaní uvádí také
situace, ve kterých k sexu dochází, jako faktor ovlivňující dosažení orgasmu u ženy.
Participanti uvádí větší pravděpodobnost dosažení orgasmu u žen v případě, kdy je
situace nakloněna delšímu sexu během kterého se mohou ženě více věnovat. Jeden
z participantů dokonce uvádí domněnku, že žena nedokáže dosáhnout orgasmu
v případě, kdy se jedná o pohlavní styk trvající pouze pár minut. Polovina participantů
uvádí pozitivní vliv mazlení či předehry před samotným pohlavním stykem. Příprava
ženy na pohlavní styk má dle některých participantů rozhodující vliv na dosažení
orgasmu.
Tři participanti také uvádí vliv rozměrů mužského pohlaví. Jeden z dotazovaných
tento vliv popisuje detailněji. Dle jeho názoru je optimální rozměr vnímán každou
ženou rozdílně, ovšem v případě příliš velkých rozměrů může být styk pro ženu
bolestivý a v případě příliš malých rozměrů nedostatečně stimulující.
Nalezneme mnoho důvodů, které jsou dle mužů rozhodující v dosažení orgasmu
u žen.

3.Jak jsou muži zorientovaní v ženských orgasmech?
Pouze jeden participant z deseti uvedl, že si nikdy není jistý, zda s ním žena dosáhla
orgasmu. Přesněji to na žádné ženě zatím nepoznal. Není si vědom ani určitých projevů,
které by mu k rozpoznání pomohly. Že s ním žena orgasmu dosáhla, ví pouze
z komunikace se ženou. Ostatní dotazování uvádí rovněž občasnou nejistotu, ve většině
případů jsou si jistí. Participanti uvádí základní projevy, které jim signalizují blížící se
vyvrcholení či dosažení orgasmu. Mezi základní projevy patří dech, zvukové projevy
a stažení těla. Každý participant dále uvádí další doplňkové projevy. Tři participanti
z deseti také přiznávají neschopnost odhalení hraného orgasmu u žen.
V rámci rozdělení orgasmů nalézáme různorodé odpovědi. Někteří participanti
uvádí jediné možné rozdělení na orgasmu mokrý, neboli s výstřikem či bez něj. Druhá
část participantů uvádí dělení dle místa stimulace, na orgasmu vnitřní a vnější. Někteří
uvádí v kontextu rozdělení místo či způsob stimulace. Dva participanti uvádí například
anální orgasmu, kdy dochází ke stimulaci análního otvoru penisem.
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Někteří dotazovaní byli nejistí, jakým způsobem je možné ženské orgasmy rozdělit.
Jeden participant poznamenával neschopnost ženský orgasmu jakýmkoli způsobem
rozdělit.
Tři respondenti z deseti se mě v průběhu rozhovoru doptávali na nejčastější
odpovědi či odborné znalosti.
Někteří dotazovaní byli v tématu značně orientovaní, což se také odráželo na
slovníku, který během popisu užívali. Někteří neužívali žádná odborná slova
a v průběhu popisu orgasmu byli nejistí či dokonce zmatení.

Nevyčerpaná témata
V rámci tematické analýzy byla odhalena témata, která se nevyskytovala u
mnoha participantů či zcela nesouvisela se zaměřením výzkumu. I přesto stojí tato
témata za zmínku. Část participantů nahlížela na ženských orgasmus jako na ukazatel
ženské spokojenosti v partnerském i sexuálním vztahu. Jeden z dotazovaných podotýkal
významný vliv spokojenosti v partnerském vztahu na schopnost ženy dosáhnout
orgasmu. Nedosažení orgasmu může být dle jeho názoru způsobeno nespokojeností
v partnerském vztahu, tudíž je nutné prvotně řešit záležitost ze vztahové perspektivy.
Dalším nevyčerpaným tématem, které nebylo použito z důvodu nedostačující
souvislosti se zaměřením výzkumu bylo to, jakým způsobem muži pohlížejí na sex.
Část respondentů hovořilo o sexu jako o jedné z nejdůležitější složky života, pomocí
které je možné prohlubovat intimitu v páru, další uvádí sexuální aktivity jako formu
odreagování, které bere na lehkou váhu. Nalezneme mnoho odlišných přístupů, ze
kterých je patrné, jakou hodnotu muži sexuálním aktivitám přistupují.
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8 DISKUZE
K výběru tématu mě vedl zájem o sexuální dysfunkce, kterými se zabývám
v rámci studia a kterými bych se chtěla zabývat v rámci profese. Rozhodla jsem se pro
uchopení tématu nedosažení orgasmu u žen z pohledu mužů, jelikož jsem objevila
v odborných publikacích významný nedostatek literatury či výzkumů, které se tímto
zabývají. Bylo velmi nesnadné nalézt zdroje v teoretické časti práce, zabývající se tím,
jak muži prožívají nedosažení orgasmu u žen. Jelikož jsem si do určité míry nebyla
jistá, zda nehledám špatně, konzultovala jsem toto téma s odborníky z oblasti
sexuologie, kteří mi potvrdili velmi nízký počet publikací na toto téma. Převážná
většina výzkumníků zjišťuje, jak nedosažení orgasmu působí na psychiku žen či
partnerský vztah, ovšem jak tuto situaci prožívají muži je stále neprobádané. Z tohoto
důvodu jsem se rozhodla uskutečnit mapující studii na menším počtu participantů, která
může sloužit k mojí orientaci v problematice a zjištění základních možných témat pro
uskutečnění studie na reprezentativním vzorku populace.
Mapující sonda má své rezervy. Hlavní rezervou může být výzkumný vzorek,
který se skládá z nízkého počtu participantů. Z tohoto důvodu není možné zobecňovat
získaná data na širší populaci. Výsledky studie jsou platné pouze pro muže, kteří se
studie účastnili. Dalším nedostatkem může být to, že rozhovor a analýzu s muži
prováděla žena. Je možné, že v přítomnosti výzkumníka muže, by se participanti
otevřeli více či by se výzkumník doptával vhodnějšími otázkami, které by čerpal
z vlastní zkušenosti. Na druhou stranu by mohla být vlastní zkušenost limitující.
Výsledky by mohly být jiné v případě, kdyby byl výzkum prováděn na jiném
vzorku respondentů, například mladších nebo naopak starších mužích či pouze
participantech žijících v dlouhodobém partnerském vztahu.
Dotazovaní občas upozorňovali na to, že neznají odborné názvy či teorie, proto
jsem je vždy uklidnila, že mě zajímá pouze jejich lidský pohled na věc, nikoli odborné
poznámky. Bylo patrné, že některé otázky jsou pro participanty komplikovanější,
například popis projevů signalizujících dosažení orgasmu u žen. V prvních dvou
rozhovorech jsem tuto otázku pokládala v první třetině rozhovoru. Později jsem se
rozhodla otázku pokládat v druhé polovině rozhovoru či v momentě, kdy se mi
participanti jevili uvolněnějším dojmem. I nadále byla otázka pro dotazované v mnoha
případech náročná, atmosféru rozhovoru již tolik nenarušila. V případě dalších otázek
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někteří participanti znejistěli, jak detailně mají své zkušenosti popisovat. Vždy jsem je
ujistila, že hloubka popisu záleží pouze na nich.
Jelikož byla mapující studie prováděna na mužích ve věku 25 až 35 let,
v případě další studie považuji za zajímavé zaměřit se na jinou věkovou kategorii a data
získaná z obou výzkumů následně srovnávat. V případě zvolení kvantitativní metody
bych volila respondenty napříč všemi věkovými kategoriemi, kteří aktivně sexuálně žijí.
Následně bych srovnávala, jakým způsobem muži prožívají nedosažení orgasmu žen
napříč věkovými skupinami.
Využití diplomové práce je možné v návaznosti na další studie uskutečněné
v budoucnu.
Považuji za důležité zmínit rovněž limity, které mohou v této práci způsobovat
nedostatky. Domnívám se, že hlavním a nejvýznamnějším limitem je výzkumník sám,
tudíž já osobně, zejména v případě, že se jedná právě o ženské orgasmy. Po celou dobu
výzkumu jsem se maximálně snažila od vlastní zkušenosti oprostit ve všech částech
práce. Nepokoušela jsem se respondentům předkládat svou vizi či jim rozmlouvat jejich
odpovědi v případě, kdy se neshodovali s mou vlastní zkušenosti. Nesnažila jsem se
muže nijak poučovat, pokud měli jiné znalosti či informace, nežli ty, ke kterým jsem se
v průběhu psaní teoretické části dostala já.
Limitujícím mohl být i faktor známosti se s participanty. I přestože jsem se
snažila každému respondentovi navodit co nejpříjemnější a nejprofesionálnější
atmosféru a přístup, mohla pro ně být naše dřívější známost jistou překážkou v úplném
otevření se. Více jak polovina respondentů sice bezprostředně po rozhovoru a bez
výzvy z mé strany doplňovala, že pro ně náš přátelský vztah představoval možnost
komunikace na intimnější úrovni než s cizím člověkem. Jsem si ovšem vědoma toho, že
to mohli říkat z důvodu uklidnění mého možného pocitu nejistoty ohledně jejich
výpovědí. V souvislosti s pravděpodobností následného potkávání se, si rovněž
uvědomuji, že se jedinci mohli pokoušet vypovídat stylem, který by na ně vrhal lepší
světlo a já si následně o nich mohla utvořit pozitivnější obraz, než kdyby se vyjadřovali
upřímně. Zároveň se jednalo o jedince, kteří se znají, tudíž se mohli navzájem
informovat o otázkách, na které jsem se jich v průběhu rozhovoru dotazovala.
Nevylučuji možnou připravenost některých respondentů na otázky, tudíž jsem nemusela
zachytit jejich autentickou odpověď. Známost s respondenty mohla být nevýhodou
rovněž ve snaze dosazovat si domněnky na základě znalosti jejich životní historie. Po
celou dobu jsem se tomuto pokušení vyhýbala, mohlo k tomu ale docházet nevědomě.
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I přes snahu zachytit data od různorodých respondentů, představuje samotný
počet respondentů velmi zásadní limit. Jsem si vědoma nemožnosti generalizovat
výsledky získané z této studie na celou populaci. Jelikož jsem shledala za ideální
kvalitativní metodu a polostrukturovaný rozhovor, byla jsem silně omezena množstvím
participantů. Zobecnitelnost tudíž není možná, zároveň se ani nejedná o záměr práce.
Podstatný limit představuje také téma samotné. Jelikož se jedná o velmi intimní
a osobní téma, které bylo zkoumáno tváří v tvář pomocí rozhovoru, mohlo být pro
respondenty nepříjemné příliš otevřeně odpovídat na otázky, které jsem jim pokládala.
Tato nervozita mohla zapříčinit neautentické či strohé odpovědi. Pomocí nenásilného
doptávání jsem se pokusila rozmluvit i ty respondenty, kteří nejprve odpovídali velmi
stručně. Mezi respondenty nalezneme značné rozdíly ve způsobu odpovídání i přes
snahu vedení rozhovoru shodně. Otevřenost výpovědi dle mého názoru z velké části
závisí také na samotném respondentovi, zejména na jeho otevřenosti.
Jelikož je v rámci výzkumné sondy popisován ženský orgasmus pohledem
muže, významným limitem může být také to, jakým způsobem muži ženský orgasmus
vnímají. Jak spolehlivě rozpoznají, že žena orgasmu dosáhla či zda ženy orgasmus
nepředstírají častěji, než si muži myslí.
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ZÁVĚR
Autorka se v diplomové práci zabývala nedosažením orgasmu u žen a zejména
tím, jakým způsobem tuto situaci prožívají muži ve věku od 25 do 35 let. Mapuje, zda
a jakým způsobem muži řeší situace, kdy s nimi žena nedosáhne orgasmu. Autorka
teoreticky pojednala ženský orgasmus a jeho typy, zabývala se i příčinami a podobami
tzv. nedosahování orgasmu.
V rámci výzkumné části se autorka zabývala tím, jakým způsobem muži
prožívají situaci, kdy s nimi žena nedosáhne orgasmu. Z tematické analýzy deseti
polostrukturovaných rozhovorů vyplynula následující témata: důležitost ženského
orgasmu dle muže, pocity mužů plynoucí z nedosažení ženského orgasmu, frekvence
nedosahování orgasmu u žen, projevy signalizující dosažení orgasmu u žen, snaha muže
ovlivňující dosažení orgasmu u žen, vliv psychického rozpoložení na dosažení orgasmu
u žen, otevřenost v komunikaci, navození atmosféry, předehra, orální sex, tzv. poloha
doggy style, užívání erotických pomůcek, postup v případě vyvrcholení muže před
ženou.
Ukázalo se, že prožívání situace je u mužů interindividuálně odlišné, lze nalézt
však i jisté společné body. Prožívání této situace dle participantů například silně
ovlivňují vztah a city, které k dané ženě zaujímají, jejich vyspělost a postoj samotné
ženy, který po sexuálních aktivitách za absence orgasmu zaujímá.
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