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Předmluva 
Poprvé jsem se začal zabývat  studiem sexu a manželství v roce 

1982, když jsem obdržel dotaci od Národní nadace pro humanitní 

obory∗ na výzkum manželství, rozvodu a dětského opatrovnictví mezi 

mexickými Američany a anglos∗∗ v Kalifornii. Ve své předchozí práci 

jsem se zabýval mentálními poruchami. Chtěl jsem zjistit kolik z těch 

chování, které jsme označili jako „mentální onemocnění“ vznikla 

vlastně tím, jak jsme s těmito lidmi, jež jsme nazvali duševně 

nemocnými zacházeli, podle možností, které měli nebo neměli a podle 

zařízení, do kterých jsme je umístili. V časovém rozpětí sedmi let jsem 

studoval srovnatelné vzorky duševně nemocných pacientů, 

zaměstnanců psychiatrických léčeben a široké veřejnosti v Německu a 

Spojených Státech. Usoudil jsem, že dostupné důkazy se naprosto 

přiklání k názoru, že hlavní duševní poruchy jsou univerzální a mají 

biogenetický základ. Na druhé straně, sociální faktory – jako podpora 

rodiny, sociální třída a to, zda byli pacienti v opatrovnických zařízeních 

a pokud ano, na jak dlouho – byly často přesvědčivějšími determinanty  

toho, co se z lidí nakonec stalo - zda byli schopni vést poměrně 

normální životy nebo ne – pak jejich diagnózy, příznaky a lékařská 

vyšetření. Tyto údaje, uvedené v řadě článcích, v knize, kterou jsem 

vydal, byly podpořeny celosvětovým výzkumem, sponzorovaným 

Světovou Zdravotní Organizací. Začal jsem tedy tuto studii za 

předpokladu, že na část chování duševně nemocných by se mohlo 

nahlížet jako na společensky sestavené role a mé nálezy to také 

potvrdily – stejně tak naznačují, že některé stejně platné důkazy 

potvrdily biomedikální názor.  

                                                 
∗ National Endowment for the humanities (pozn. překl.)  
 
∗∗ výraz užívaný hispánskými honáky dobytka pro označení kovbojů pocházejících ze střední části USA  
(pozn. překl.)  
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Se studiem heterosexuálních vztahů jsem měl podobnou 

zkušenost. Sociální faktory – jako dětská výchova, náboženská 

omezení, příjem a pozice v zaměstnání – mají mocný vliv na náš 

sexuální postoj a chování. Na druhé straně, důkazy, které shrnuji v této 

knize naznačují, že existuje biologický substrát pro naši sexualitu a 

tento substrát je pro muže a ženy odlišný. V této knize zdůrazňuji 

evoluční vysvětlení rozdílů mezi mužským a ženským sexuálním 

chováním – ne proto, že si myslím, že kulturní vysvětlení jsou neplatná 

nebo nedůležitá – ale proto, že většina sociálních vědců přehlíží nebo 

popírá důležitost biologických faktorů. Diskuze je prospěšná, jestli 

najdeme spíše pravdu než dogma a já doufám, že tato kniha může 

pozitivně přispět k diskuzi. Byla určitě v tomto duchu napsána.  

Rád bych poděkoval všem lidem, kteří mi pomohli s mým 

výzkumem. MUDr. Susan Vogelová. poskytla vynikající pomoc a 

podporu s organizací studie studentů medicíny a pomáhala v chodu 

celému projektu. Povzbuzování a podpora od mé přítelkyně Jodi 

Eisenberg-Rubisteinové byla bezmezná. Moji spoluautoři Jeff Kline 

(který pomohl se sbíráním dat a analýzami) a Timothy Wasserman 

(který zpracoval více čísel než by si kdokoliv z nás chtěl zapamatovat). 

Oba dva vynaložili mnoho úsilí ve výzkumu, který vytvořil základ této 

knihy. Jsem jim oběma hluboce zavázán. Bill Jankowiak je můj dobrý 

přítel, se kterým je radost pracovat a velkoryse poskytl svá čínská data 

z našeho původního článku, aby o nich bylo pojednáno v kapitole 10 a 

svou studii Milford Manor v kapitole 7. Díky patří také Xinyong Liu, 

který doplnil a přeložil současný výzkum o Číně, o kterém se pojednává 

v kapitole 10. 

Gary Levy je spolu se mnou autorem dvou experimentů v nichž 

byly použity kostýmy jež vyjadřují sociální status (costume-status 



 - 4 - 

experiment) a já stále považuji tento výzkum za jeden z nejzábavnějších 

a nejproduktivnějších na celém projektu. Můj spoluautor Laurence 

Roberts pomohl se sbíráním dat a analýzami u studie studentů práv. 

Během let, četlo rukopisy mnoho přátel a kolegů a nabídli své rady. Ale 

zvláštní díky bych chtěl vyjádřit následujícím: Bobu Baesemannovi, za 

organizaci rozhovorů v jižní Kalifornii a loajalitu jeho přátelství; mému 

bratrovi Jamesu Townsendovi za jeho přátelství a podporu; Donu 

Simensovi za to, že četl ranné verze některých kapitol a Alanu 

Mazurovi a Martinovi Dalymu za pomáhající kritiku a povzbuzování. 

Prvotní část výzkumu byla podporována z dotace RO-20296-82 

od Národní nadace pro humanitní obory. Tato práce byla také 

podporována z několika dotací Appleby-Mosher z Maxwell School, 

univerzity Syracuse, která mi velkoryse poskytla více volnosti od učení 

k vedení výzkumu. S mým editorem na Oxfordu Joanem Bossertem 

bylo opravdovým potěšením pracovat, což oceňuji. Nakonec bych rád 

poděkoval všem lidem, kteří se zúčastnili rozhovorů nebo vyplnili 

dotazníky. Věnovali svůj čas a odhalili k podrobnému zkoumání intimní 

části svých životů, což bylo občas silně citově založené a dokonce 

bolestné. Vytvořili podstatu této knihy, a proto zasluhují nejhlubší dík 

ze všech. 
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Úvod 

Atraktivita, sexualita a výběr partnera 

 

Jsem přesvědčen, že muži a ženy jsou skutečně tak rozdílní, že 

nic, co uděláme, tyto rozdíly nevymaže, dokonce ani 

nezmenší. Nemyslím si, že se muži musí obávat toho, že by se 

ženy staly méně ženské, či ženy, že by se něco obdobného 

stalo mužům. Faktem je, že čím uvolněnější se staneme a 

necháme být obě pohlaví tím, čím jsou, projeví se více 

základních a nezahladitelných rozdílů. 

- Jessie Bernard, Budoucnost manželství 

 

Proč psát knihu jako je tato? 

Když jsem začal výzkum pro tuto knihu, studoval jsem předtím 

více jak 15 let mentální poruchy. Hlavní mentální poruchy se objevují 

napříč kulturami, což naznačuje, že mají nějaké biologické základy. 

Nicméně, sociální faktory, jako je příjem a podpora rodiny jsou často 

mnohem více určující činitelé toho, co se stane s duševně nemocnými, 

než jejich příznaky. Takže ačkoliv existuje v pozadí ležící biologický 

základ pro duševní poruchy, do určité míry jsou to též role vybudované 

společností. Usoudil jsem, že bych mohl vysvětlit změny v sexualitě, 

toho, když spolu dva lidé chodí a manželství v podobných termínech a 

na počátku jsem měl za to, že kulturní vlivy a socializace jsou zdaleka 

nejdůležitějšími determinanty našeho sexuálního chování. Způsob, 

jakým jsme byli vychováni a prostředí, ve kterém žijeme určitě silně 
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ovlivňuje to, jak se chováme – v posteli i mimo ni. Ale s čím více lidmi 

jsem dělal rozhovory a čím více jsem o tomto tématu četl, tím jsem byl 

přesvědčenější, že sexualita a volba partnerů jsou jiného druhu než 

ostatní sociální chování. Sexuální chování a volba partnera jsou 

základem toho, jak jsme se jako lidstvo zrodili a jak se budeme dále 

vyvíjet. Jakékoliv vysvětlení těchto fenoménů ignorující biologii a 

evoluci musí být nedostačující. 

Jako mladý muž jsem zažil uvědomění 60tých a 70tých let. 

Opravdu jsem tehdy věřil, že obě pohlaví se k sobě začnou 

připodobňovat tím, jak se vyvlékáme z našich omezených, zastaralých 

sexuálních rolí a staneme se volnějšími a lidskými bytostmi sobě více 

vlastními. Kniha The Human Sexual Response od Mastera a Johnsona 

ukázala, že ženy jsou schopny mnohonásobného orgasmu, kdežto muži 

nikoliv a s náležitou stimulací mohou ženy dosáhnout orgasmu stejně 

rychle jako kterýkoliv muž. Vlastně jsem si po přečtení této knihy 

myslel, že nebude dlouho trvat a milióny žen budou denně mít 

mnohonásobné orgasmy se svými mnohonásobnými milenci. Jinými 

slovy, jako mnoho mladých mužů v té době, jsem si myslel, že uvolnění 

sexuality by mohlo znamenat to, že ženy začnou být více jako muži. 

Byl jsem zklamaný, když jsem odhalil, že mnoho žen si myslelo, že 

sexuální svoboda bude mít za následek to, že muži začnou být více jako 

ženy a to by znamenalo vzdát se mnoha věcí, které jsme my mladí muži 

chtěli dělat nejvíce. Přišel jsem na to, že starodávný proces konfliktu a 

vyjednávání mezi oběma pohlavími se vůbec nezměnil; změnil se pouze 

způsob, jakým se o tom mluví. Volnost, udělená účinnou antikoncepcí a 

ekonomickou nezávislostí žen, v některých oblastech učinila muže a 

ženy podobnější, ale tento pokrok také umožnil, aby se rozdíly mezi 

pohlavími, o kterých je řeč, staly spíše výraznějšími, než naopak.  
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Během svého výzkumu jsem začal být víc a víc přesvědčen o 

důležitosti biologie a setkal jsem s velkým odporem vůči mému pojetí. 

Tento odpor byl nejsilnější mezi akademiky a intelektuály – především 

těmi, kteří již absorbovali názor, že mezipohlavní rozdíly v chování 

jsou čistě produkt socializace. Myslím si, že některé důvody tohoto 

odporu chápu. Za prvé, biosociální výklady byly mnohokrát 

překrouceny. Předpokládá se, že takovéto výklady jsou deterministické: 

že říkáme, že lidské bytosti jsou jako zvířata, že jsme 

„naprogramováni“ určitým chováním a toto instinktivní chování se 

projeví, ať už chceme či nikoliv. Za druhé, lidé mají stále tendenci 

přemýšlet v termínech nature-nurture dichotomie (příroda – výchova): 

způsob chování je určen buď biologicky, nebo prostředím a je buď 

naučený nebo vrozený. Za třetí, mnozí se domnívají, že biosociální 

argumenty jsou fatalistické, cynické nebo nemorální. Pokud například 

někdo tvrdí, že muži mají větší tendenci k fyzickému násilí než ženy, 

nebo že je přitahuje široká škála sexuálních partnerek, pak tato osoba 

přijme tyto mezipohlavní rozdíly jako „přirozené“ a má proto pocit, že 

je přípustné, aby muži mlátili lidi nebo podváděli své ženy. Všechny 

tyto předpoklady jsou mylné. Jako lidské bytosti máme určité zděděné 

předpoklady z naší evoluční minulosti, ale to neznamená, že se podle 

nich musíme chovat. Pokud bychom uspokojili každý sobecký, 

agresivní nebo sexuální impuls, který máme, svět by byl o mnoho více 

nebezpečný a chaotický než je nyní. Naše chování vyžaduje morální 

volby. Já osobně neschvaluji většinu toho, co zde popisuji, včetně velké 

části způsobu chování mužů, které by průměrná žena považovala za 

sexistické a vykořisťovatelské; konec konců jsem otcem tří dcer a velmi 

je miluji a dělám si o ně starosti. Ale kdokoliv, kdo tvrdí, že se 

nerodíme s vůbec žádnými předpoklady, a že muži a ženy by se chovali 

zcela stejně, pokud by je společnost nenaučila chovat se odlišně, 

ignoruje hromadu důkazů z významných vědeckých disciplín. 
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 Mnoho lidí si nechce připustit sklony, které popisuji, protože je 

shledávají depresivními. Pokud muži a ženy jsou tak rozdílní jak 

tvrdím, jaká je pak naděje na stabilní vztahy a manželství? Jestliže 

tradiční ekonomické a rozmnožovací základy manželství ztratily 

v posledních desetiletích na své důležitosti, co pak drží lidi dohromady? 

Moje odpověď na tyto otázky je, že znalost je obecně lepší než 

ignorace. Mezipohlavní rozdíly v sexualitě a výběru partnera existují a 

nemizí; informace o těchto rozdílech jsou tedy užitečné. Případy, které 

analyzuji v následujících kapitolách přinášejí náhled do problémů, se 

kterými se muži a ženy setkávají ve vztazích a toho, jak se s těmito 

problémy vypořádávají. Tyto informace mohou umožnit lidem dělat 

lépe informovaná rozhodnutí o svých vlastních vztazích a mohou jim 

nabídnout větší možnost tyto rozdíly zdolat a smířit se s nimi ve svých 

vlastních životech.  

 Někteří možná věří, že ačkoliv tyto sexuální rozdíly charakterizují 

naši společnost, v jiných jsou zcela nepřítomné. Jak vysvětluji 

v kapitole 10, vypadá to, že tyto sexuální rozdíly existují všude. Můj 

argument není antifeministický, naopak, tvrdím, že změny, které 

umožnily vzestup ženskému hnutí – zejména dostupnost pohodlí, 

efektivní antikoncepce a vzrůstající účast žen na pracovním poli, dala 

oběma pohlavím nebývalou volnost vyjádřit své základní touhy. Tato 

svoboda umožnila zviditelnit základní rozdíly mezi pohlavími. Ať už si 

člověk myslí o tomto vývoji, že je dobrý nebo špatný,je to otázka 

hodnot a to jak lidé hodnotí tento vývoj záleží na tom, jak ovlivnil jejich 

životy. Tato kniha není o sexuální rovnosti nebo ženských právech či 

jakémkoliv jiném politickém tématu. Osobně v tomto ohledu věřím, že 

diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo náboženské příslušnosti je 

protizákonná a měla by být potrestána, ale tato kniha s těmito tématy 

nemá nic do činění. 
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 Pár slov o mých metodách: vyzpovídal jsem pro tuto knihu přes 

200 jedinců, včetně 50 studentů medicíny a 50 mexických Američanů. 

Všichni účastníci byli občany Spojených Států; většina náležela ke 

střední třídě; kolem poloviny z nich bylo rozvedených; třetina byla 

sezdaná nebo opětovně sezdaná a průměrný věk byl něco málo přes 

třicet. Mým nástrojem pro tyto rozhovory byl seznam otázek 

s otevřeným koncem.1 Muži a ženy, které jsem vyzpovídal, byli ujištěni 

o diskrétním zacházení s jejich odpověďmi, takže jména, která se 

objevují v textu jsou pseudonymy a určité detaily byly pro ochranu 

anonymity pozměněny.  

Stejně jako Kinseyho výzkumníci jsem často zaznamenal 

nehorázný rozpor mezi tím, co lidé říkají a tím, co dělají. Například ve 

vzdělaných univerzitních kruzích je normou odmítnout a zavrhnout tyto 

sexuální rozdíly, ať už v řeči nebo vlastním chováním. V takovýchto 

kruzích je připuštění si těchto tendencí, nebo ještě hůře víra, že mají 

biologické kořeny, považováno za sexistické, elitářské či zpátečnické. 

Zkusil jsem se proto soustředit více na to, co lidé dělají, než na jejich 

osobní postoje. Protože muži a ženy se v základních věcech liší, 

heterosexuální vztahy vyžadují po obou pohlavích, aby dělaly ústupky, 

co se některých základních tužeb týká. V důsledku toho, příčiny lidské 

nespokojenosti ve vztazích, to, co by v ideálním případě preferovali a 

jejich fantazie, spíše odhalují základní rozdíly mezi pohlavími, než to, 

co spolu nakonec muži a ženy dělají. Proto jsem soustředil své otázky 

nejen na to, co lidé dělají, ale i na to, z čeho jsou zklamaní, příčiny 

jejich rozchodů a na to, co by dělat chtěli. To, v čem se muži a ženy 

nejvíce liší jsou jejich nejtajnější fantazie – jak ví většina žen, která 

byla vystavena mužské pornografii a většina mužů, kteří zkoušeli číst 

romantickou novelu.  
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 Na počátku ženského hnutí mnoho autorů předpovídalo, že s tím, 

jak ženy získaly moc a finanční nezávislost, jejich sexuální chování a 

nároky na výběr partnerů se přiblíží těm mužským. Tito odborníci to 

odůvodňovali takto: pokud ženy již nejsou nadále závislé na mužích 

kvůli finančnímu zabezpečení a životnímu stylu, nebudou již nuceny 

spojovat sexuální vztahy s láskou, zabezpečením a nadějí na manželství 

a mohly by být lhostejné k tomu, kolik peněz jejich partner vydělává a 

čím se živí. Abych otestoval tuto prognózu, přezkoumal jsem literaturu 

o ženách které budují kariéru, vyzpovídal studentky medicíny a lékařky, 

provedl průzkum mezi studentkami práv a hovořil s mnoha ženami, 

které se uplatnily ve velmi prestižních povoláních. Výsledky, jak 

uvidíme, byly pozoruhodné. 

 Kromě svých osobních interview, jsem nashromáždil dotazníky o 

lidském sexuálním chování a výběru partnera od více než 160 studentů 

práv a 2000 vysokoškolských studentů.2 Nicméně věřím, že konečný 

test platnosti mých metod vyplyne z reakcí čtenářů této knihy.Jestli jsou 

mé záznamy a popisy pravdivé, a jestli se ženy a muži dokážou nejen 

ztotožnit s postavami, které se objevují na těchto stránkách, ale dokážou 

také rozpoznat chování svých partnerů a porozumět jejich reakcím, 

budu mít pocit, že jsem napsáním této knihy docílil svého záměru. 

Sex v 90tých letech 

 S představením hormonální antikoncepce na počátku 60tých let 

začal být poprvé v lidské historii široce dostupný, pohodlný a efektivní 

způsob ochrany před početím. V roce 1973 Nejvyšší Americký soud 

prohlásil za protiústavní všechny zákony, které zakazovaly nebo 

omezovaly potrat během prvního trimestru těhotenství. V 60tých a 

70tých letech dramaticky vzrostl počet žen pracujících mimo domov a 

těch, jež pronikly na lépe placené pozice. Mnoho odborníků věřilo, že 
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tyto změny radikálně promění sexuální chování žen.3 Ženská sexualita 

bude osvobozena od strachu z nechtěného těhotenství a ženy nebudou 

již nadále muset spojovat své sexuální aktivity s touhou po manželství, 

protože nyní mohou být ekonomicky nezávislé. Není žádných pochyb o 

tom, že tyto inovace sexuální chování změnily, ale proměnily jeho 

základní charakter? Kapitola 1 analyzuje rozdíly mezi muži a ženami 

v sexuální psychologii, přezkoumává studie od Kinseyho mezníkového 

výzkumu v 50tých letech až po nejrozsáhlejší studie z 80tých a 90tých 

let a zdůrazňuje ta vysvětlení těchto rozdílností, která nabízejí evoluční 

psychologové. V následujících kapitolách budou popisovány konflikty a 

problémy, jež sužovaly lidstvo po staletí a uvidíme, jak se s nimi muži a 

ženy vypořádávají v 90tých letech. 

Spojují ženy stále sex s láskou? 

 Kapitola 2 popisuje sexuální chování mužů a žen, jež jsou 

kvalifikovaní odborníci, univerzitních studentů a lidí, kteří v minulosti 

měli mnohonásobné, příležitostné partnery. V následujícím výňatku 

popisuje jedna ze studentek medicíny svou snahu udržovat příležitostný 

vztah s mužem, kterého měla opravdu ráda: 

 Zprvu jsem si myslela, že to, že odchází, je výhoda. Chtěla jsem 

romantický, cituplný vztah s mužem, jako on, ale bez dlouhodobých 

závazků. Ale stalo se bolavě zřejmé, že jeho odcházení nebylo výhodou. 

Chtěla jsem, aby mi zavolal a ukázal, že má zájem. Cítila jsem se jako 

rozdvojená osobnost. Moje racionální strana mi říkala: „Můžeš to 

zvládnout tak, aby to fungovalo. Užívej si to pro to, co to je. To je 

způsob, jakým jsem řídila svou kariéru. Rozhodnu se, co chci dělat a 

pak přemýšlím: „Měla bych, můžu a udělám to.“Tohle pro mě vždycky 

v životě fungovalo, ale v této situaci mi vnitřní hlas říkal: „Je to 

nereálné. Nebude to fungovat. Je to příliš bolestné. Nemůžeš to udělat.“ 
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Byla jsem jako při experimentu s rozdělenými mozkovými hemisférami, 

tj. bez svorníku (kalózního tělesa), který je obě spojuje. Ten problém 

v mé mysli byl natolik intenzivní. 

Ve druhé kapitole uslyšíme také o ženách, které měly 

mnohonásobné náhodné partnery. Ženě v následujícím rozhovoru je 20 

let a měla 16 vztahů na jednu noc a tři odlišné sexuální partnery za 

poslední rok. Domnívala se, že sex bez lásky je naprosto přijatelný a 

necítila potřebu být emocionálně zapletená s mužem dříve, než se s ním 

vyspí. Nicméně, její emoce přemohly její abstraktní postoje a vedly ji 

k tomu, že odmítla náhodný sex. 

Když jsem měla s klukem sex a nelíbil se mi, pak jsem s ním 

prostě znovu ven nešla. Scházela jsem se s jinými lidmi. Když jsem byla 

mladší, byla jsem velice promiskuitní, ale za posledních šest měsíců 

jsem se stala velmi vybíravou ohledně toho, s kým se vyspím. Každý by 

se měl chvíli bavit a bláznit, jakmile je pryč od svých rodičů, ale po 

chvíli už to není zábavné a vy chcete začít s někým něco vážného... 

Nelíbilo se mi probouzet se s neznámými  muži na neznámých místech; 

někdy mě to obtěžovalo. Cítila jsem tak nějak využitá. 

Muži, se kterými jsme vedli rozhovory, se řadili od nejvěrnějších 

a nejoddanějších až po nejhorlivější sukničkáře. Ve druhé kapitole 

uvidíme, že přes jejich rozmanitost, sdílejí tito muži určité podobnosti 

ve svých představách, motivacích, v tom, co shledávají na ženách 

atraktivním, a co je sexuálně vzrušuje. 

Co chtějí ženy? 

V tradičních společenstvích je přitažlivost mužů pro ženy 

založena více na postavení muže, dovednostech a materiálních 

prostředcích, než na jejich věku nebo fyzickém vzhledu. V západních 
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společenstvích je nyní mnoho žen, jejichž vlastní výdělečná moc a 

zdroje by jim, při výběru partnerů,  mohly dovolit možnost ignorovat 

mužovy prostředky. Redukuje nebo eliminuje vyšší postavení a příjem 

ženinu touhu po mužích se stejným, nebo vyšším postavením? Třetí 

kapitola popisuje měřítka profesionálních mužů a žen při výběru a 

odmítání partnerů pro sex a manželství. 

Děla oblečení muže ( nebo ženu )? 

Může ten správný oděv, příjem a povolání učinit dokonce 

 neatraktivní muže přijatelnými pro chození, sexuální vztahy a 

manželství? Mohou tyto léčky učinit to samé pro ženy? Ve třetí kapitole 

jsme oblékli všedně a dobře vypadající muže do rozdílných oděvů – 

včetně uniforem z  řetězce prodejen rychlého občerstvení, obleků od 

návrhářů a hedvábných košil se zlatými řetízky – a popsali je jako 

mající  příslušné příjmy a povolání. Výsledky byly ohromující. 

Shodují se muži a ženy v tom, kdo je atraktivní? 

Kapitola třetí popisuje studie utvořené tak, aby bylo vidět , zda 

muži prokazují více shody v posuzování toho, kdo je sexuálně 

přitažlivý, než ženy. Muži a ženy seřadili fotografie opačného pohlaví, 

včetně obrázků profesionálních modelů v plavkách. Lidé hodnotili 

přitažlivost různých filmových hvězd a celebrit. Byli tázáni, zda by byli 

ochotni mít sex , schůzku nebo uzavřít manželství s různými jednotlivci 

na fotografiích. Ve všech třech pokusech se muži ve svých 

zhodnoceních shodli více, než ženy. Kapitola 3 vysvětluje proč. 

Soupeří mezi sebou ženy o muže s vysokým postavením?  

Když si muži vybírají partnerku, zdůrazňují fyzickou přitažlivost 

a ženy zdůrazňují partnerovo postavení a výdělečnou schopnost. 
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Protože jsou muži poměrně lhostejní k tomu jaké postavení a výdělečné 

schopnosti má žena, ženy s vyšším stupněm vzdělání a příjmem musejí 

soupeřit se ženami ze všech stupňů o muže s vysokým postavením, 

jichž je poměrně málo. Kapitola 4 popisuje tuto konkurenci – která 

může být zlostná a napjatá. 

Jsou muži ohroženi úspěšnými ženami? 

Ve čtvrté kapitole uvidíme, že většina žen se nechce provdat 

„níže“ pokud jde o  příjem a povolání a jsou rozzlobeny a mají pocit 

marnosti z toho, že muži jsou tak ochotni činit. Tyto ženy, ve svém 

zklamání, tvrdí, že muži jsou ohrožováni ženami, které jsou jim rovny a 

dávají přednost ženám, jež jsou nevzdělané a podřadné. Rozhovory 

v této kapitole ukazují, jak ženy s vyšším postavením kritizují své 

konkurentky s nižším postavením a muže, kteří se s nimi scházejí. 

Co chtějí muži? 

Kapitola 5 popisuje sexualitu mužů a preference při výběru 

partnerek na chození, sex a manželství. Heterosexuální muži považují 

ženy, jež dávají najevo znaky vrcholné plodnosti, za nejvíce sexuálně 

atraktivní a tato kritéria fungují ať už muž vyjadřuje vědomou touhu po 

dětech nebo ne. Někteří pracovníci výzkumu tvrdili, že měřítka krásy se 

v různých kulturách a dobách tak nesmírně lišila, že to, co představuje 

krásu nemůže být zevšeobecněno. Kapitola 5 ukazuje, že prvky krásy 

jsou ve světě docela definovatelné a konzistentní, přestože se tyto prvky 

liší; záleží na tom, zda jsou soudci muži nebo ženy. 

Mají Američané rádi vyzáblé ženy?   

Současná posedlost štíhlostí žen vyústila ve fakt, že téměř 90 

procent z případů anorexie a bulimie jsou ženy a ačkoliv se zdá, že 
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výskyt těchto poruch se rychle zvyšuje, četnost mužských případů se 

zmenšila nebo zůstala stejná.4 Nicméně, většina mužů dává přednost 

zaoblenému poprsí a bokům modelek z Penthousu a Playboye před 

extrémní hubeností modelek přední módy. V kapitole 5 se dozvíme 

proč. 

Je nedostatek mužů na ženění? 

Kapitola 6 zkoumá seznamovací trh. V poslední dekádě se poměr 

svobodných žen, kterým je přes třicet, ke svobodným mužům stejného 

věku, obrovsky zvýšil. Někteří autoři se pokoušeli vysvětlit tento nárůst 

buď na základě nedostatku mužů nebo „manželské tlačenice“ a tato 

vysvětlení jsou zavádějící. Kapitola 6 vysvětluje proč. 

Některé ženy se provdají nebo chodí s někým pod své vlastní 

společenské postavení, ale zkušenosti těchto žen spíše naše tvrzení 

potvrzují než popírají. Jiné ženy raději volí být milenkou vysoce 

postaveného, ženatého muže než být ženou muže s nižším postavením. 

Tento způsob začíná velmi převažovat mezi ženami s úspěšnou 

kariérou. V evoluční biologii je tento fenomén nazýván „práh 

mnohoženství“ a objevuje se u mnoha druhů. Může jeho výskyt mezi 

lidmi být výhradně výsledkem socializace sexuálních rolí? Důkazy pro 

tento názor nejsou přesvědčující. 

Jsou ženy vzrušovány dominantními muži? 

V kapitole 7 uvidíme, že ženy nejsou přitahovány dominantně se 

chovajícími muži, ale přitahují je muži, kteří se jeví sebejistí, 

sebevědomí a schopní. Muži jevící se slabí, neschopní a druhými lehce 

ovládnutelní jsou méně schopni ženu a jejího potomka ochraňovat a 

pomáhat jim a ženy zřídka kdy shledávají takové muže atraktivními. 

Vítěznou kombinací je směs těchto vlastností: dovednost (schopnost), 
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síla a dominance při jednání s okolním světem a vřelost, ochranitelství a 

péče uvnitř rodiny. Jak to vyjádřila velmi úspěšná lékařka, „ Chci 

někoho koho mohu respektovat …muže, kterému mohu důvěřovat… 

silného muže s jediným slabým místem- a to mnou a naší rodinou, pro 

kterého budeme natolik drazí,že pro nás udělá cokoliv. Ale všechny 

mimo rodinu bude schopen převálcovat, bude-li tak třeba.“ 

Přitažlivost mužského postavení pro ženy a tendence mužů mít 

příležitostný sex s různými partnerkami dali vzniknout fenoménu 

fanynek. Muži s vysokým společenským postavení inklinují k tomu mít 

mnoho sexuálních partnerek, protože mnoho žen je shledává 

atraktivními. V kapitole 7 se podíváme na takovéto muže a ženské 

postoje k nim. 

Co chtějí ženy a muži v manželství? 

V kapitolách 8 a 9 popisují muži a ženy kvality, které si přejí u 

partnera v manželství a prozrazují příčiny jejich manželských konfliktů, 

nespokojenosti a rozchodů. Přestože mnoho cílů muži i ženy sdílejí, 

pakliže se liší, liší se v předvídatelných směrech. V manželství si muži 

mnohem více než ženy stěžují na sexuální vztahy a mnohem méně na 

citovou spokojenost. Když si manžel či manželka stěžují na nedostatek 

financí, téměř vždy mají na mysli příjem manžela, dokonce i když 

příjem manželky je shodný či vyšší než jejího muže. 

Přestože mnohým ženám se líbí mít příjem a povolání pod svou 

kontrolou, v dnešních dnech náklady na živobytí neustále narůstají, 

spolu s rozvodovostí, což vytváří skutečnou potřebu žen pracovat, ať už 

si to přejí, či nikoliv. V naší společnosti, domácí práce, jako je příprava 

jídla a péče o děti, lze pořídit (obstarat) za relativně malou cenu. To 

znamená, že manželka jež nepracuje mimo domov je ekonomicky 
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bezbrannější, než kdykoliv před tím v historii lidstva. Je také 

bezbrannější proti sexuální nevěře svého muže a případnému opuštění, 

neboť antikoncepce značně zvýšila přístupnost mimomanželských 

sexuálních vztahů. Moderní manželky tudíž čelí intensivnější sexuální 

konkurenci o své manžely než tomu tak bylo v minulých dobách. Tato 

různá zranitelnost pohlaví je hlavní příčinou vášnivé polemiky 

obklopující diskuzi o současných pohlavních rolích. V kapitole 8 a 9 

probádáme tuto zranitelnost a to, jak se s ní umějí páry vypořádat. 

Mají se věci rozdílně v jiných kulturách? 

V kapitole 10 probereme sexualitu v Čínské lidové republice a v kultuře 

Polynésanů na Samoi. Samojci, popsáni Margaret Meadovou v roce 

1920, byli velmi volnomyšlenkářští v porovnání s Amerikou za dnů 

Meadové. Nicméně posuzování pohlaví podle dvojího metru tu bylo 

silně přítomno a ten samý konflikt mezi mužem a ženou, který dnes tak 

vzrušuje Američany, tu byl naprosto zřejmý.  Čínská pevnina byla, ve 

srovnání se Samoou, až do nedávna skoro puritánská a vztahy mezi 

pohlavími se nějakým způsobem podobaly těm z 19. století v Americe. 

Sexuální scéna se nyní v Číně mění a změny odrážejí ten samý vzorec 

předpovězený evoluční psychologií: zvýšení rozvodovosti a možnost 

mimomanželského sexu; mladí a staří muži těšící se z vysokého 

postavení, mající mnohonásobné sexuální partnerky; starší rozvedení 

muži volící mladší ženy, když se znovu žení; a rozvedené ženy 

vyhledávající muže s vyššími postaveními a pokud se jim nepodaří 

takové najít, znovu se nevdávají.  

Vytrácejí se rozdíly mezi pohlavími s tím jak se mění společnost? 

 Evoluční psychologie poskytuje silný základ pro analýzu 

celosvětových změn v manželských systémech a sexualitě. Urbanizace 
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a industrializace mezinárodně způsobily to, že rodinné systémy směřují 

k prvopočátečnímu typu rodiny. Městská, prvopočáteční rodina je 

charakterizována manželstvím v pozdějším věku, větší svobodou 

jednotlivců vybrat si své vlastní partnery, větším důrazem na osobní 

vztah mezi manžely a menším důrazem na vazbu s ostatními 

příbuznými, pokles v dělení práce podle pohlaví a snížená pravomoc 

starších rodinných příslušníků. Všechny tyto změny těžce podkopávají 

tradiční základy manželství: což byla dohoda mezi dvěma rodinnými 

kmeny řídící výměnu mužské ekonomické investice za ženskou 

plodnost a rodičovskou investici. Kdekoli mají muži k manželství 

alternativní sexuální možnosti a ženy mají alternativy ekonomické je 

míra rozpadu manželství vysoká. V závěru předkládám celkový přehled 

těchto změn a  jejich vysvětlení.  

 Myšlenka, že výchova v ranném dětství vymezuje mužské a ženské 

rozdíly v sexualitě proniká do sociální vědy natolik, že se to nyní stává 

také populární vírou.5  Ve skutečnosti žádná studie  neprokázala, že 

rozdílná výchova vytváří základní sexuální rozdíly v sexualitě a výběru 

partnera. Uvidíme, že tyto sexuální rozdíly vychází na povrch u mnoha 

jedinců i přes jejich rovnostářskou ideologii a odmítnutí dvojího metru. 

 Jednotlivci a skupiny, jež vědomě zavrhli tradiční sexuální role, též 

poskytují testovatelné případy pro tuto doktorskou práci. Pokud 

shledáme, že tyto skupiny a jednotlivci uspěli ve změně ostatních 

aspektů tradičních sexuálních rolí, ale shledávají složitým nebo 

nemožným změnit tyto specifické rozdíly mezi pohlavími, o kterých je 

zde řeč, pak nabývá evoluční tvrzení dodatečnou váhu. Takové skupiny 

zahrnují komunity, utopické pokusy, skupinová manželství a 

homosexuály a lesbičky. Studie naznačují, že tyto skupiny dopadnou 
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vždy tak, že vykazují přesně ty mezipohlavní rozdíly v sexualitě, jež 

předvídala evoluční psychologie. 

 Rozdíly mezi pohlavími, o kterých zde hovoříme, nejsou snadno 

zmírnitelné a pokusy je eliminovat nebo změnit, obvykle přináší 

zklamání ve výsledcích. Například uvidíme, že ženy, jež uspěly 

v zaměstnáních  vysoké společenské prestiže, které pro ně byly dříve 

uzavřeny, skutečně odmítly hodně z toho, co bylo tradičně považováno 

za „ženské.“ Mohou po léta nebo dokonce natrvalo řadit své kariéry 

před lásku a manželství a ve svých ambicích a troufalosti jsou rovny 

nebo nadřazeny většině mužům v jejich profesích – avšak dále vykazují 

přesně ty samé preference v sexualitě a výběru partnera, jež vidíme u 

tradičnějších žen. Mým cílem je vysvětlit proč. 
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Mužská a ženská sexualita 

Rozdíly ve vzrušení, cílech a výběru 

 

 Možnost, jak usmířit rozdílné sexuální zájmy a funkce žen a mužů, 

možnost jak pochopit sexuální přizpůsobování se v manželství a 

možnost sladění sociálních pojetí k tomu, aby byly tyto rozdíly mezi 

ženami a muži brány v úvahu, bude záviset na naší ochotě akceptovat 

skutečnosti, jež se zdají naznačovat dostupné údaje. 

-Alfred Kinsey  a kol., Sexuální chování ženy 

 

Joan žije ve velkém městě na západu Spojených Států. Je jí 24, je 

svobodná, pracuje na plný úvazek a má svůj vlastní byt. V posledních 

pěti letech si začala být bolestně vědoma toho, že mužská sexualita je 

jiná než ženská. Měla jistě větší zkušenosti než většina žen z generací 

jejich matek a babiček. Joan pocházela z poměrně intelektuálského 

městského prostředí 70tých let a zaujala názor, že sexuální rovnost 

znamená, že muži a ženy jsou v zásadě to samé – nebo by byli, kdyby 

mohli. Tudíž je zmatená ohledně toho, proč se muži chovají tak , jak se 

chovají a zahořklá, když se tak zachovají. Její filozofie ani výchova ji 

nepřipravily na rozdíly mezi mužskou a ženskou sexualitou nebo na 

vlastní emocionální reakce na ně. 
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Joan 

Myslím si že mnoho mužů odděluje sex od vztahů a citů. To co 

hledám já, je vztah se spoustou komunikace. Opravdové otevřené 

povídání si. Většina mužů si nechce povídat. Chtějí jít zapařit, na večeři 

a zasunout. Když chtějí poslouchat, mluvím s nimi otevřeně, ale to se 

stává zřídkakdy. Chci abychom byli kamarádi, ale mnoho mužů to tak 

nechce. Každý muž se kterým jsem si kdy vyrazila ven se se mnou chtěl 

pouze vyspat. Přímo na prvním rande řeknou: „Podle mě jsi přitažlivá. 

Chci tě pomilovat. Pojďme se prostě pomilovat.“ Nerozumím tomu, 

proč je sex pro muže tak důležitý. Tolik z jejich chování vypadá jako by 

bylo ovládáno pár centimetry houbovitého masa. 

Chtěla bych si vyrazit někam ven s mužem a mít se s ním opravdu 

hezky a nechat ho,aby mě odvedl domů.  Políbila bych ho na líčka nebo 

on mě a podívali bychom se na sebe a řekli: „Opravdu jsem si to užila. 

Co děláš zítra?“ Strašně ráda bych měla muže, který se mi bude dvořit, 

nosit květiny  a všechny takové ty věci, ale to se prostě nestává. Sex vždy 

přijde na řadu první. Mnoho mužů v žertu říká, že bys to měla rozbalit 

do třetího rande - nejpozději. Myslím, že žertují jen napůl. Strašně ráda 

bych měla tento druh sexuální přitažlivosti na chvíli držený v  pozadí. 

Miluji, když je to pod povrchem, když víte, že to tam je, ale ještě to 

nezačalo být jasně viditelné. Potom je sex mnohem větší zábava. Ale 

nikdy jsem neviděla zůstávat sexuální přitažlivost v pozadí na dlouho. 

Buď to nevydržím já, nebo to už nemůže vydržet on. Já v tom dokážu 

pokračovat o mnoho déle, ale chci ho vídat i nadále, takže… 

Mnohokrát, když řeknu ano, uvědomím si, že ten vztah již nebude 

pokračovat. Někdy už o něm znovu neslyším. Jindy třeba řekne: „Bylo 

to opravdu hezké, ale to neznamená, že v tom vztahu budeme 

pokračovat.“ Nebo: „Opravdu tě chci nadále vídat, ale…“ Přeloženo 
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to znamená: „O bože, jsem tak rád, že jsem tě dostal do postele. 

Neříkám, že ses mi nelíbila, líbila ses mi, ale opravdu nechci nic 

jiného.“ 

Posledních pár let jsem si dost užívala. Muž řekne: „ Pojďme se 

milovat“ a já jdu, protože chci pozornost. Považuji se za velmi sexuální 

ženu. Miluji sex, ale nechci jen sex. Chci se milovat. Milování se je něco 

velmi odlišného. Naznačuje to, že máte vztah. A máte nějakou kontrolu. 

Takže před nějakými dvěma týdny jsem byla velmi smutná. Prostě jsem 

se nesnášela za to, jak snadno jsem se mužům rozdávala. Snažila jsem 

se to pochopit, ale nebyla jsem toho schopna. Seděla jsem ve svém 

pokoji, cítila se osamocená a neměla jsem nikoho s kým si o tom 

promluvit. Sedla jsem si a sepsala jména všech mužů, se kterými jsem 

kdy spala. Bylo to dost trapné, protože je ohromující na kolik mužů jsem 

už zapomněla. Nevím, jestli trapnost je to pravé slovo. Cítila jsem se 

jako nějaký pokrytec, protože když se bavím o sexu s ostatními, říkám 

věci jako: „Láska je velmi důležitá.“ A já tomu věřím. Ale nikdy jsem 

nezažila opravdovou lásku, takže jsem nelpěla na svých zásadách tak 

jak si myslím, že bych měla. 

Byla jsem v posteli s 24mi chlapy. Tolik je mi let: 24. Dvacet čtyři 

mužů během posledních pěti let. Myslím, že je to nechutné, protože ani 

jeden z nich pro mě nic neznamenal. Nebo jinými slovy: já jsem 

neznamenala nic pro ně. Díky tomu jsem se cítila opravdu lacině. 

Mnohokrát jsem byla odmítnuta. Cítím, že s asi tak 85% mužů, z těch co 

jsem s nimi šla do postele, se to mohlo vyvinout ve vážný vztah. Nebyla 

jsem jenom tak promiskuitní. Oni byli nadějní, ale bez zájmu. 

Joan nechápe jak to, že muži očividně nepotřebují to samé jako 

ona k tomu, aby si užili sexuální vztah. Chce, aby pohlavní styk byl 

součástí takového vztahu, který obsahuje náklonnost, láskyplnost, 
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slovní důvěrnost a sexuální věrnost. Oproti tomu to vypadá, že její 

partneři si užívají pohlavní styk pro něj samotný bez oněch průvodních 

jevů. Mají také požitek z toho mít pohlavní styk se širokou paletou 

partnerek a vynakládají ohromné úsilí na to, aby tomu tak bylo. Tyto 

mužské touhy jsou jí natolik vzdálené, že jsou pro ni nepochopitelné. 

Protože cítí, že sama byla obětí těchto tužeb, shledává je odpornými. 

Jsou Joaniny pocity neobvyklé? Ve srovnání s muži, ženy tradičně 

vyžadují více mazlení, slovní intimity, výrazů náklonnosti, předehry a 

dohry k tomu, aby si užily sexuální vztah. Cítí to tak většina žen stále? 

Je tento rozdíl mezi pohlavími stále přítomen navzdory nové volnosti, 

kterou ženy získaly díky antikoncepci a ekonomické nezávislosti? 

Základní rozdíly mezi pohlavími 

Kinseyho studie byly prováděné mezi lety 1938 a 1950. Představují 

doposud největší soubor informací, jež byl kdy shromážděn o lidském 

sexuálním chování: posbíral více než 16 000 rozhovorů, přičemž 

statistická zpráva byla vyhotovena na základě rozhovorů se 5940 

ženami a 5300 muži ze Spojených Států. Dotazovaní byli podrobeni 

detailním rozhovorům, které zahrnovaly otázky pro ověření 

překrucování skutečnosti, zveličování a zatajování. Během 

uspořádávání obrovského množství statistických údajů s výraznými 

rozdíly mezi jednotlivci rozpoznal Kinseyho tým určité rozdíly mezi 

ženskou a mužskou sexualitou jako zásadní. Zjistili, že sexuální aktivita 

ženy je často velmi nesouvislá. Mohou uplynout týdny, měsíce nebo 

dokonce i  roky mezi obdobími kdy je aktivní, a období velmi vysoké 

aktivity se mohou střídat s obdobími aktivity nízké nebo žádné. Toto 

platí o ženské masturbaci, nočních snech vedoucích k orgasmu, 

předmanželskému mazlení, předmanželskému pohlavnímu styku, 

nemanželské souloži a homosexuálních zkušenostech – jinými slovy, 
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prakticky o všech sexuálních aktivitách. Takový styl nepravidelnosti 

veškerých sexuálních aktivit je v mužských životních příbězích 

prakticky nezjištěný. Jestliže muži nemají pravidelný pohlavní styk, 

mají sklon nahrazovat ho masturbací; jestliže nemasturbují, četnost 

nočních polucí má tendenci se zvyšovat. 

Ve srovnání se ženami jsou muži častěji sexuálně vzrušeni a 

vzrušuje je větší množství podnětů. Muži jsou snadněji vzrušitelní 

pouhým pohledem na potencionální sexuální partnerku, fotkami nahých 

postav a pohlavních orgánů, vzpomínkami a očekáváním nových typů 

zkušeností. Díky snadné vzrušitelnosti  jsou téměř všichni mladší muži 

vzrušeni až k erekci mnohokrát do týdne a mnozí několikrát za den. 

Mnoho mužů, obzvláště těch mladších, se může cítit nepříjemně a 

neklidně, pokud jim pak není umožněno uspokojit touhu po orgasmu. 

Ženy, nicméně, nejsou obvykle vážně zneklidněny, jestliže pravidelně 

nedosáhnou orgasmu, ačkoli pár žen může být zneklidněných asi tak 

jako typický muž. 

Mužská sexualita se soustředí více na stimulaci pohlavních 

orgánů a na orgasmus, zatímco ženy jsou snadněji vzrušitelné 

rozptýlenými dotyky a laskáním, které může nakonec vést ke stimulaci 

pohlavních orgánů. Ženám je pohlavní styk jednodušeji rozmluvitelný a 

snadněji během něj odlétnou myšlenkami jinam– ať už je to kvůli 

dětskému pláči, zvonění telefonu, vzpomínce na nedokončené 

povinnosti nebo přítomnosti ostatních osob v domě. 

Ve srovnání se ženami, muži si snadněji utvářejí asociace mezi 

sexuálním vzrušením a téměř jakýmkoli podnětem. Všichni muži jsou 

určitým způsobem fetišisté, protože dokážou být vzrušeni pouhým 

pohledem na určitou část lidského těla nebo jiným podnětem, který je 

úplně oddělen od jakékoli osoby i jakéhokoli citového či vztahového 
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kontextu. Tato mužská schopnost vysvětluje proč je fetišismus téměř 

ryze mužskou praktikou. Ačkoliv většina mužů  reaguje na rozdílné 

části lidského těla jako na sexuální stimulant, někteří muži si utvářejí 

asociace s určitými kusy oblečení nebo jinými předměty, nemohou být 

vzrušeni bez těchto předmětů a někteří mohou reagovat pouze na tyto 

předměty a ne na sexuální partnery: tohle představuje největší extrém v 

mužské tendenci spojovat si jednotlivé podněty se sexuálním 

vzrušením. U žen jsou tyto asociace a možnost vzrušit se pouhým 

pohledem na podnět mnohem méně pravděpodobné. 

Kinseyho tým věřil, že větší schopnost mužů sexuálně-

psychologicky podmiňovat a jednodušší vzrušitelnost pomohla vysvětlit 

proč muži, mnohem více než ženy touží po sexuálních vztazích 

s širokou paletou partnerek. Muži jsou mnohem snadněji vzrušitelní 

pohledem na atraktivní neznámou osobu, představami nahého těla a 

pohlavních orgánů této neznámé, očekáváním nových sexuálních 

technik, podnětů a variacemi v anatomii postavy a pohlavních orgánů. 

Žádná z těchto okolností nemá pro průměrnou ženu moc velkou váhu. 

Kinseyho výzkumníci zjistili, že jejich rozsáhlé vědomosti o 

vlivech prostředí, jako je náboženství, morální výchova a ostatní typy 

socializace nemohou tyto rozdíly mezi pohlavími vysvětlit. Stejně tak 

se neukázalo, že by, tyto pohlavní rozdíly vycházeli z jakékoliv 

rozdílnosti ve fyziologii nebo citlivosti sexuálních orgánů. Spekulovali 

tedy o tom, že tyto zásadní rozdíly mezi pohlavími jsou výsledkem 

rozdílností v mužské a ženské neurofyziologii- jinak řečeno, zásadními 

rozdíly v mozcích a centrálních nervových soustavách mužů a žen. 

Tímto vysvětlením předzvěstoval Kinseyho tým evolučně-biologický 

pohled na sexualitu. 
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Není pochyb o tom, že od doby Kinseyho studíí se sexuální 

chování pozměnilo a mnoho odborníků věří, že tyto změny by mohly 

zásadně pozměnit sexuální chování ženy. Huntova studie více než 2000 

dospělých v roce 1974 odhalila, že oproti době Kinseyho výzkumů 

mělo více žen předmanželský sex, více jich bylo zapojeno do 

mimomanželských milostných poměrů, a měly zkušenosti s větším 

množstvím sexuálních aktivit, ale někteří muži jsou přesto v těchto 

aktivitách zapojeni s prokazatelně více partnerkami než to kdy udělala 

kterákoliv z žen. Tyto statistické údaje o chování by mohly být 

vysvětleny tak, že ukazují, že základní rozdíly mezi pohlavími se 

zmenšují, ale výzkumy, které pátrají v psychologii na pozadí tohoto 

chování odhalují jiný příběh. Například vzorek 3000 žen Shere Hiteové 

z roku 1976 byl silně zvýhodněn ve prospěch svobodných, 

feministických, ekonomicky nezávislých, sexuálně svobodných žen 

z měst. Přes toto zvýhodnění, Hiteová zjistila, že téměř žádná žena 

nechtěla sex pro něj samotný nebo kvůli pestrosti- ačkoliv některé ženy 

si myslely, že jejich život mohl být mnohem méně komplikovaný, 

kdyby si užily náhodné sexuální vztahy. Drtivá většina žen z výzkumu 

Hiteové chtěla sex s citovou vazbou. Mnoho z respondentek Hiteové si 

stěžovalo, že jejich partneři mají tendenci soustředit se na stimulaci 

pohlavních orgánů a orgasmus a zanedbávají při tom intimitu, lásku a 

citový závazek. Podstatné je, že průzkum známí pod názvem Redbook, 

kterého se zúčastnilo 100 000 žen, jež byly více „Američanky střední 

třídy“ než vzorek Hiteové,  odhalil podobná zjištění: ženy 

upřednostňovaly sex v láskyplném oddaném vztahu a spíše dosáhnou 

orgasmu v takovémto vztahu, než při náhodnější příležitosti. 

Sociologové Philip Blumstein a Pepper Schwartz studovali přes 

5000 párů generaci po Kinseym. Jejich vzorek obsahoval gaye, 

lesbičky, společně žijící heterosexuály a heterosexuály již sezdané. 
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Očekávaly, že změny způsobené hormonální antikoncepcí a ženským 

hnutím zeslabily, pokud nevyhladily rozdíly mezi muži a ženami 

nalezené Kinseyim. Byli šokováni, když jejich data odhalila ty samé 

rozdíly mezi pohlavími, které popsal Kinsey. Muži mají tendenci mít 

více sexuálních partnerů než ženy a méně citových vazeb. Muži mají 

tendenci vyhledávat širokou paletu sexuálních partnerek pro pestrost 

samu a jsou více orientováni na genitální pohlavní styk a méně na lásku 

a mazlení. Oproti tomu ženy upřednostňují sex ve stabilních, citových, 

monogamních vztazích. 

V roce 1994 studie 3400 Američanů provedená Laumannem, 

Michaelem a Michaelsem ukázala které důležité změny v sexuálním 

chování se staly za posledních 40 let. Mezi lidmi pocházejících z 50.let 

bylo 45% žen a 17% mužů bez sexuální zkušenosti v době svatby. 

Z těch co pocházeli z let 80tých bylo bez sexuální zkušenosti v době 

svatby 5% žen a 3% mužů. V posledních letech svatba ustoupila 

společnému soužití nesezdaných a více mladých lidí zdůrazňuje 

sexuální předehru, která zahrnuje orální sex. Přes mnoho změn ke 

kterým došlo, rozdíly mezi muži a ženami, které Kinsey nazval 

„základní“ vyšly najevo tak silně, jako nikdy. Třikrát tak více mužů než 

žen vykazovalo masturbaci alespoň jednou týdně a tři-čtvrtiny mužů 

uvedlo, že během sexu vždy dosáhnou orgasmu. V protikladu k tomu to 

samé uvedla pouze čtvrtina žen. Muži měli častěji více sexuálních 

partnerů a byli více vzrušeni obrazovými materiály, sexuálními 

fantaziemi a myšlenkou na skupinový sex. Laumann, Michael a 

Michaels to, stejně jako Kinsey, uzavřeli tím, že muži a ženy svou 

sexualitu prožívají i vyjadřují rozdílně a to je zdrojem napětí v mnoha 

vztazích. 
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Další studie v 80tých a 90tých letech pokračovaly v předkládání 

poznatků podobných těm Kinseyho: chlapci mají zkušenost sexuálního 

vzrušení dříve než dívky, jsou vzrušeni častěji a častěji masturbují. 

Spíše muži, než ženy mají četné partnerky a dosahují orgasmu během 

pohlavního styku. Muži jsou více vzrušeni obrazovými materiály a 

dávají najevo větší touhu po široké paletě sexuálních partnerek a 

nezávazném sexu.5  

Není pochyb o tom, že nová volnost získaná díky vhodnější a 

efektivnější antikoncepci, legálnost potratů a rostoucí ekonomická 

nezávislost žen změnila sexuální chování. Ale tyto změny neodstranily 

rozdíly v tom jak muži a ženy vyjadřují svou sexualitu. Naopak, 

dostupné důkazy dosvědčují, že opak je pravdou. Možnost žen a mužů 

prozkoumat svou sexualitu a vybrat si, co se jim libí nejvíce spíše 

základní rozdíly mezi pohlavími zviditelňuje, než naopak. Větší sexuální 

svoboda dovoluje více mužům a ženám experimentovat s různými 

partnery v různých situacích a objevit, co mají opravdu rádi a co 

nikoliv. Touha po pestrosti partnerek na straně mužů a spojení mezi 

sexem a láskou na straně žen to ukazuje jasně. Větší dostupnost 

mimomanželského sexu dovoluje nyní mužům usilovat o sex s mnoha 

partnerkami s malou nebo žádnou citovou zangažovaností, a nechává 

více žen znechucených, když takoví muži uspějí. Joan  je toho 

názorným příkladem. Ona a mnoho dalších žen mají pocit, že se staly 

spíš oběťmi sexuální revoluce, než že by na ní něco získaly.  

Vzrušuje muže a ženy to samé? 

Když se žena rozhodne být vzrušena vybraným partnerem, pokud 

se rozhodne vzrušit se pomocí představ nebo masturbace, může být 

vzrušena stejně snadno jako muž. Její podněty budou zpočátku niterné: 

musí se dostat do nálady, nebo nechat se uvézt do nálady . 
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Pravděpodobně se nevzruší pouze díváním se na části těla neznámého 

muže, zatímco v životě průměrného muže je tato zkušenost 

samozřejmostí. 6 

Když žena vidí neznámého atraktivního muže většinou o se o 

něm chce více dozvědět: jeho charakter, čím se živí, jestli je ženatý a 

jak by spolu vycházeli. Pokud to okolnosti dovolí, pokusí se tyto 

informace během hovoru zjistit. Přesto, že si toho nemusí být vědoma 

během této konverzace odhaduje investiční potenciál. Je ženatý? Je 

vhodně oblečen? Má to pravé zaměstnání a vzdělání? Jak se chová 

k ženám? Jak vypadaly jeho minulé vztahy? Je k ní citlivý a respektuje 

ji? Priscilla Floodová, v článku psaném ze svého pohledu o tom jak 

ženy hodnotí mužskou atraktivitu, napsala: 

Staré rčení je pravdivé: ženy prostě neobjektivizují mužské tělo 

způsobem jakým to dělají muži u žen. Což ale neznamená, že bychom 

měli ze sledování opačného pohlaví menší potěšení. Rády se díváme na 

muže. Ale muž vidící přitažlivou ženu jak jde ulicí si ji jednodušeji 

představí svlečenou a to jak je mu k dispozici. Nepotřebuje od ní 

žádnou odpověď k tomu aby v této představě pokračoval či dokonce 

dostal erekci. Na druhé straně představivost ženy se otáčí kolem toho, 

kdo onen muž je, toho jak zapadá do tohoto světa, jak by s ní vycházel; 

nevytváří si tak automaticky ten mentální skok do postele. Pro ženu je 

v pouličním flirtování velkou odměnou i prostý pohled, nějaká 

komunikace mezi ní a mužem, který ji padl do oka. 7 

         Floodová poznamenává, že ve svém hodnocení mužů, ženy 

zdůrazňují následující vlastnosti více než skutečné tělesné znaky: znaky 

vitality, činorodosti, virtuozity a upřímného zájmu o ně. Například 

pozorovala, že sdělení v očích muže je desetkrát mocnější, než i to 

nejúžasnější tělo. Samozřejmě, že je to lákadlo navíc, pokud jsou i oči 
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muže krásné, ale „je to výraz v a okolo očí, co vytváří ten rozdíl.“ Také 

ruce jsou velmi důležité. Dotekem může mužská ruka sdělovat „péči, 

ohled, citlivost, jistotu a sílu.“ Má-li muž pěkné tělo, je to plus, ale 

nikoliv to, co prvořadě určuje jeho atraktivitu, a nahý neznámý muž je 

odrazující a může být chápán jako hrozba. Floodová to uzavírá takto, 

pokud se žena dá dohromady s mužem, chce jistotu, že je schopen se o 

sebe postarat, a že „si přeje a je schopný se v případě potřeby postarat i 

o ní,“ dokonce i když si na své živobytí plánuje vydělávat sama po 

zbytek svého života. Analýzy Floodové zdůrazňují vazbu mezi ženskou 

sexualitou a jejich touhou po znacích investování. Když se ženy 

podívají na pohledného neznámého muže nebo na jeho fotografii, jejich 

typická reakce je, „Jo, vypadá dobře. Je atraktivní. A co?“  Může 

vypadat jako někdo, koho by rády poznaly, ale nehodnotí ho čistě na 

základě jeho fyzického vzhledu a nerozhodnou se, že by s ním chtěly 

mít sex. Aby se ženy takto rozhodly, potřebují mít o muži více 

informací. V porovnání s tím, mužská sexuální reakce na fyzicky 

přitažlivou neznámou, či jednoduše jen na jisté části jejího těla nebo 

fotografie těchto částí může být okamžitá a nahota nebo polonahota 

obecně stupňuje jeho vzrušení. 

Na mé přednášce o lidské sexualitě jeden student líčil, jak 

profesorka prohlásila, že je strašnou tragédii to, že muži si díky 

sexistickým rolím v naší společnosti myslí, že musejí mít erekci 

pokaždé, když vidí atraktivní ženu. Zeptal jsem se studentů, co si o 

tomto tvrzení myslí a jeden mladý muž odpověděl: „ Není v tom 

zapojeno žádné přemýšlení. Vidíte opravdu dobře vypadající ženu se 

skvělým tělem a chcete s ni mít sex. Je to okamžité. Není tam žádné 

rozhodování. Samozřejmě, že to můžete potlačit, ale ta prvotní 

myšlenka tam je.“ Toto tvrzení spustilo ve třídě diskuzi o sexuálním 

vzrušení a prošli jsme si nejnovější výzkumy. Tento průzkum ukazuje, 
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že středoškolští chlapci a vysokoškoláci jsou v  průměru vzrušeni 2 až 

3krát denně, podnět pro vzrušení je často vizuální a průměrný mladý 

muž masturbuje několikrát do týdne. Průměrná středoškolačka nebo 

vysokoškolačka je vzrušena jednou nebo dvakrát do týdne, podnět pro 

vzrušení není skoro nikdy pouhý pohled na osobu nebo předmět a 

průměrná mladá žena masturbuje tak jednou týdně.8 

Muži ve třídě se shodli na tom, že některé erekce byly spontánní 

a nechtěné a mohly nastat v extrémně nevhodných situacích, jako je ve 

třídě či v kostele. Pouhé sledování ženy na druhé straně místnosti nebo 

dovolení myšlenkám zbloudit k sexuálním představám by mohlo mít za 

následek sexuální vzrušení a sexuální nutkání by mohlo být tak silné, že 

by osoba hledala úlevu masturbací v koupelně nebo jiném zoufalém 

místě. Ženy ve třídě byly nedůvěřivé a prohlásily, že to musí být 

„děsné“ a divily se jak tak mohou kluci a muži žít. Známý basketbalista, 

který byl zrovna ve třídě, se usmál a vysvětlil, že spontánní a nechtěné 

vzrušení bylo nejběžnější v pubertě a ranných letech dospívání a že 

„zkušenostmi se učíte to kontrolovat“, takže okolo osmnácti již zažívají 

mladí muži erekci pouze pokud tak dovolí.  

Ačkoli ženy jistě můžou být vzrušeny sledováním pohledného 

cizince na ulici a možností, že se s ním seznámí, nejsou typicky 

vzrušeny sexuálně. Známkou fyzického vzrušení ženy je klitorální 

erekce a zvlhnutí vagíny a u mužů erekce penisu. Když muž reaguje na 

psychologický podnět jako je pohled na atraktivní neznámou ženu, 

mentální impuls sexuální touhy a očekávání předchází a vyvolává 

fyzický proces vzrušení. Tento impuls je chápán jako: „Tato osoba je 

sexuálně přitažlivá, rád bych měl s touto osobou pohlavní styk.“ Vidí-li 

muži atraktivní neznámou ženu, reálnou nebo na fotografii, jsou 

náchylní k tomu si ve své mysli rozběhnout privátní pornografický film. 
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V těchto představách se muži soustředí na odlišné anatomické části 

partnerek, které shledávají obzvláště atraktivními, jako jsou boky, 

poprsí, stehna a genitálie. A s těmito částmi těla se ve své mysli 

pomilují. Přestože muži jsou schopni vidět partnerku jako celkovou 

osobnost s rozumem, charakterem a úspěchy, jejich sexuální touha na 

těchto kvalitách nezávisí. A mohou chtít pohlavní styk jednoduše proto, 

že partnerka má přesně takové anatomické rysy, které jejich touhu 

provokují. Muži jsou extrémně náchylní k takovýmto psychologickým 

stimulacím a pokud dají průchod svým představám, zažijí erekci a 

nutkání završit svou touhu orgasmem. Ženy jsou mnohem hůře 

vzrušitelné psychologickým podnětem z vnějšku, ale mohou být stejně 

snadno jako muž vzrušené dotykem – jsou-li s vybraným partnerem 

nebo svými vlastními fantaziemi, když masturbují. To co vyvolává 

vzrušení žen se tedy zdá být více vnitřní.9  

Žádná z těchto diskuzí nenaznačuje, že ženy jsou méně sexuální 

než muži. Ženy a muži jsou zkrátka rozdílní. Následující výpověď 

36leté odbornice vyjevuje solidární porozumění této odlišnosti mezi 

mužskou a ženskou sexualitou. 

Claire 

  Myslím si, že sex je komfort pro muže, něco, co chtějí a 

potřebují, když se cítí smutní nebo osamělí. Vypadá to, že je to věc, 

která jim stvrzuje život a jejich životní sílu. Což není něco, co 

většina žen cítí nebo to emocionálně chápe. Muži mají sklon nabízet sex 

jako potěšení a nechápou, když žena odmítne, protože nemá náladu. 

Nemá to nic společného s jejími city, je-li osamělá nebo smutná. Sex je 

pro ženy oslava. Více si ho užijete, když se cítíte dobře. Jestli-že se 

vyfiknu a jdu ven na párty, do kina nebo večeři a cítím se pěkná a 

okouzlující, pak milování je zlatým hřebem večera. Cítím se pak sexy. 
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Vše jde dobře a jestli-že večer skončí sexem, cítím se lépe. Jsem-li 

v rozpoložení „Jsem trošku smutná, přesvědč mě, že jsem nádherná“ 

pak mohu být přemluvena. Ale když se cítím opravdu na dně, jsem 

netečná. Mnoho  mužů  ( alespoň co jsem slyšela, je toto obvyklou 

stížností ) nechápe, proč žena potřebuje všechnu tu předehru, dvoření a 

dohru. Domnívám se, že muže to nudí. Zabírá to spoustu času a energie 

a on je unavený a „ona je proboha  jeho žena“ a budík mu začne ječet 

do ucha za šest hodin. Některé ženy mohou tyto výmluvy používat 

vědomě. Možná, že nemají rády sex nebo své manžely. Ale dokonce ani 

pro ženu, která miluje svého muže, která si užívá sex není tak 

jednoduché se správně naladit.  

Vzpomínáte si na všechny ty záležitosti z padesátých let, kdy ženy 

opravdu dělaly věci, jakože si čistily zuby, navoněly se a převlékly do 

čistého před tím, než se jejich muž vrátil domů z práce?No, myslím se, 

že to bylo velmi chytré. Nemluvím o blbostech jako je „dokonalá žena“. 

Vypadá to, že se hodně  soustředily na to, jak muže zpracovat. Mimo to, 

opravdu se cítí nějaká žena dobře, když vítá na prahu svého muže a má 

při tom na sobě potravinovou folii?  Se striemi, které lze vidět skrz a 

malými špíčky na břiše. Těmi ostatními věcmi se žena soustředí na 

manipulaci s vlastní náladou. Ona se neparádí pro něj, vytváří tím 

dobrý pocit sobě. Mnoho mužů si pravděpodobně ani nevšimne, 

doopravdy – ne zrovna toho, co má přesně na sobě. Může to být 

dokonce něco, co není vidět, jako krajková spodnička. Jde o to, že si 

oba všimnou její nálady a oba na ni budou reagovat.  

Kinseyho tým zjistil, že muži byli mnohem snadněji vzrušitelní 

jednoznačným zobrazením nahoty, genitálií a pohlavního styku, než 

ženy. Tohle platilo jak pro psané materiály, tak obrazová média jako 

filmy a fotografie. Zatímco ženy spíše shledávají filmy a příběhy 
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eroticky stimulující, pokud jsou méně explicitně sexuální a pokud 

obsahují plně rozvinuté charaktery a příběh s romantickou zápletkou. 

Ve skutečnosti dvakrát tak více žen bylo stimulováno takovýmito 

literárními materiály než reagovalo na zobrazení sexuální činnosti a 

pětkrát tak víc jich reagovalo na takovéto literární materiály než na 

fotografie  nebo jiná znázornění nahých lidských postav. Celým 86% 

žen, které kdy slyšely nebo četly pornografický příběh, se z něj 

nedostalo erotického podráždění. Přesto překvapivá část zkoumaných 

žen řekla, že si příležitostně užijí takovéto příběhy kvůli jim vlastnímu 

humoru nebo protože užít si takové příběhy představuje porušení 

společenských konvencí. Podobně ženy, které řekly, že si užily varieté 

nebo striptýzové představení je navštívily ne proto, že by je shledávaly 

eroticky nabuzující, ale protože byly odvážné nebo protože mohly svůj 

zážitek sdílet se svými mužskými společníky. 

Novodobější výzkum má sklon potvrdit nálezy Kinseyho týmu.10 

Například, některé ženy jsou psychologicky vzrušeny pornografickými 

filmy ale mnohem spíše scénami, kde se muž a žena milují než obrázky 

nahých mužů nebo detaily mužských genitálií. Při sledování 

heterosexuálního pohlavního styku mají ženy sklon identifikovat se se 

ženou ve filmu a představují si, že ony jsou cílem touhy a pozornosti 

herce. Oproti tomu muži činí z ženy ve filmu objekt svého chtíče a 

představují si samy sebe jak s ní souloží. 

Součástí těchto experimentů je značná zaujatost dobrovolníků, 

protože mnohem více žen než mužů odmítne spolupracovat na 

experimentu, který obsahuje velmi tvrdou pornografii. Dokonce ani 

ženy, které reagovaly na pornografické materiály během experimentu, 

je obvykle ve svém každodenním životě nevyhledávají a stále ještě 

neexistuje pornografický trh pro ženy, zatímco trh pro muže je 
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obrovský. Před 25-ti lety, celková prodejní cena veškerého tvrdého 

porna ve Spojených Státech byla odhadnuta mezi 5 a 10 miliony 

dolarů.11 Souhrn mužské čtenářské obce předních časopisů 

zobrazujících nahotu je nyní přes 200 milionů. Součet půjčovného za 

tvrdě pornografická videa vzrostl ze 75 milionů v roce 1985 na 490 

milionů v roce 1992. A celková částka se v roce 1996 vyšplhala na 665 

milionů. Američani v roce 1996 vlastně utratili více než 8 miliard 

dolarů za velmi tvrdá videa, počítačové porno, sex magazíny, kabelové 

programy, živá sexuální vystoupení, peep show a sexuální pomůcky – 

částku mnohem větší než celkový výnos vyprodukovaný z nahrávek 

rockové a country muziky. Američané teď utrácejí více peněz ve 

striptýzových barech než na Brodwayi, nekomerčních, regionálních a 

neziskových divadlech, opeře a jazzových a klasických hudebních 

představeních dohromady. Tyto materiály jsou pro muže určené a jimi 

užívané a to zahrnuje i časopisy, jež se specializují na zobrazování 

nahých mužů, které jsou vytvořené pro homosexuální muže a jsou jimi 

kupované. 

Magazíny pro ženy zobrazující  fotografie nahých mužů 

nepopírají tento základní rozdíl mezi pohlavími ve vizuální 

vzrušitelnosti. Když časopis Viva představil nahého muže na titulní 

straně, byla to finanční katastrofa. Časopis Playgirl uváděl nahé muže a 

na čas byl úspěšný, ale téměř polovinu jeho čtenářské obce tvořili muži. 

Mnoho z těchto mužů bylo považováno za homosexuály, protože žádný 

ženský časopis, který nezobrazoval nahé muže, ani zdaleka nedosáhl 

takové mužské čtenářské obce jako Playgirl. Kromě toho neexistuje 

žádný záznam o tom, že nahé fotografie v Playgirl významně zvedly 

ženskou poptávku nebo, že ženy byly těmito obrázky vzrušeny či je 

používaly jako podnět k masturbaci, tak jak to činí mnoho mužů. 

Podstatné je, že oba Viva i Playgirl zanikly pro nedostatek zájmu.  
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Exploze pornografického trhu započala v šedesátých letech 

s uvolněním zákonů, které tyto materiály regulovaly a tento prudký 

nárůst podporuje mé tvrzení, že díky větší sexuální svobodě jsou 

základní rozdíly mezi pohlavími viditelnější. Moderní žena by 

jednoduše mohla tohoto trhu využít a mohla by tak učinit velmi 

soukromně pokud by se obávala nesouhlasu společnosti. Ale důkazy 

naznačují, že to ženy nedělají jednoduše proto, že to neshledávají 

sexuálně vzrušující nebo obzvláště zajímavé. To je přesně ten samý 

výsledek, kterého Kinseyho výzkumníci dosáhli před více než třiceti 

lety, když tvrdá pornografie byla většině lidí nedostupná a byla mužům 

prodávána podpultově v nevzhledném hnědém obalu. 

Nynější oblíbenost pánských striptýzů neodporuje základnímu 

rozdílu mezi pohlavími ve vizuální vzrušivosti. Studie těchto podniků 

ukázaly, že jsou od striptýzových představení pro muže značně 

odlišné.12 Striptýzová představení pro ženy se pokouší o vytvoření 

legrace, politické atmosféry, ve které se ženy mohou vzepřít 

společenským konvencím a cítit uvolněně díky svému zážitku. Ženské 

publikum je vystoupením více pobavené než vzrušené a kamarádství a 

interakce s jejich společnicemi je důležitější, než interakce 

s tanečníkem. Umět tančit je pro mužského striptéra důležité a je jim 

dovoleno (a občas jsou k tomu povzbuzováni) tančit, žertovat a flirtovat 

s členkami publika. Muži neukazují své genitálie. V některých 

striptýzových představeních pro muže striptérky nijak nepředstírají 

tanec nebo nadšení a jen se sem tam procházejí, některé kouří cigarety, 

vystavují své tělo a, pokud tomu místní zákony dovolují, i genitálie. 

Někteří muži z obecenstva používají baterku aby genitálie lépe viděli a, 

stejně jako v kinech s filmy pro dospělé, někteří masturbují. 

V striptýzových klubech lepší úrovně, které se rozšířily v devadesátých 

letech, předvádí široká paleta atraktivních žen obratně taneční figury, 
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ale základní vzorec je stejný: odhalení ňader, hýždí a oblasti genitálií a 

svůdné pózy a pohyby. V žádném typu klubu není téměř nikdy mužům 

z publika dovoleno se striptérky dotknout- patrně protože některý 

z vybuzených mužů by mohl ženě ublížit. 

Studentka medicíny jménem Pat – o které uslyšíme později – 

popsala rozjařený večírek pro nezadané jehož zlatým hřebem byl 

exotický tanečník. V době kdy se snopem balónků dorazil do bytu 

hostitelky ženy byly již opilé a nadržené. Jen co zazvonil, mrštily s ním 

do pokoje a začaly ho svlékat, což ho, jak řekly „vyděsilo.“ Když 

zpozorovaly, že si myslí, že se mu skutečně snaží ublížit, ujistily ho, že 

jen tak blbly. Všichni se dobře zasmáli a potom co mu nalily pár 

skleniček, svlékl se do svých tanga slipů a předvedl své exotické 

taneční figury. V té době již všichni byli pěkně nakropení a divoce 

tančili každý s každým. Některé ženy s ním nemravně během tance 

flirtovaly a po několika hodinách se večírek začal rozpadat a on odešel. 

Nikdo neodešel s ním a podle toho, co Pat ví, žádná z žen neměla 

v plánu ho ještě někdy vidět. Zeptal jsem se Pat, jestli byl fyzicky 

atraktivní a ona řekla: „Samozřejmě všichni chlapi, kteří se těmhle 

věcem věnují, vypadají dobře a mají skvělé postavy.“ Zeptal jsem se 

Pat, proč tedy neměly její kolegyně zájem o to s ním jít domů nebo ho 

znovu vidět. Odpověděla: „Co by to mělo za smysl? Byl hezký a tak, 

ale ne ten typ chlapa, se kterým byste chodila. Myslím, že dálkově 

studoval na nějaké veřejné univerzitě a toto dělal, aby se uživil.“ Ač se 

Pat domnívala, že onen tanečník by určitě byl svolný k tomu mít sex 

s některou z přítomných žen, ženy neměly zájem. Také si myslela, že 

pokud by role byly prohozené a nádherná žena tančila nahá před partou 

opilých a nadržených mužů, výsledek by byl až příliš předvídatelný. 

Skutečně, žena by si s sebou musela přivést nějakou ochranu, aby 

zabránila tomu, aby s ní nebylo hrubě zacházeno.  
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Mají muži i ženy požitek z pestrosti sexuálních partnerů? 

Protože muži jsou snadněji vzrušitelní, možnost mít sex s novou a 

odlišnou partnerkou je skutečně vzrušující, a kdyby nebyli omezeni 

touhou žen po mužské investici, mnoho z nich by provozovalo více 

příležitostného sexu než tak činí teď. Ačkoli existují ženy, které měly 

více sexuálních partnerů než průměrný muž, studie vždy ukázaly, že 

někteří muži měli o mnoho více partnerek než kdy jakákoli žena 

partnerů. Kinseyho tým navrhl, že tato rozdílnost mezi pohlavími je 

způsobena mužskou schopností být vzrušeni širší paletou podnětů a 

tendencí omezit sexuální zkušenost na jedno setkání a pak se pohnout 

dál v hledání nové partnerky. Muži, kteří mají rádi známosti na jednu 

noc, nejsou nezbytně proti ženám zaujatí  nebo neschopní citu a 

intimity; mnoho mužů, kteří mají rádi příležitostná setkání již měli 

stabilní, láskyplné vztahy. Ale i oni mohou mít rádi příležitostná 

setkání, protože je shledávají povzbuzujícími a protože tak nezbytně 

nepotřebují náznak investic, které většina žen potřebuje k tomu, aby si 

užily sex. Následující výpověď je názorným příkladem mužské 

tendence vyhledávat širokou paletu partnerek a omezit zkušenost na 

jedno setkání. Patrick je 26letý podnikatel a častý zákazník barů pro 

nezadané. 

Patrick 

Vidím to jako hru. Ženy se téměř nikdy nenechají jen tak sbalit a 

neodejdou s tebou, takže ji okouzluji a hučím do ní tak dlouho, dokud 

nedostanu její telefonní číslo. Pak ji vezmu na večeři a pokusím se 

docílit svého. Pokud to neklapne, možná ji ještě jednou někam vezmu, 

možná ne. To záleží na tom, jak je atraktivní, myslím si že, příležitostí 
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mám mnoho. Ale když už jednou dosáhnu svého, přestane mě zajímat. 

Už jí nezavolám. Samozřejmě, že jednoho dne bych se rád oženil, ale 

nemohl bych brát vážně žádnou dívku, kterou bych našel na místě jako 

je tohle. Přemýšlím takhle, když já ji můžu sbalit, někdo jiný taky a 

takovou ženu bych si vzít nemohl. Vždycky bych pak přemýšlel o tom, 

kolik měla chlapů a jestli by to mohla udělat znova. 

Patrick je ukázkou dvojího měření věcí, které je typické pro 

mnoho moderních mužů: nepovažuje mimomanželský styk pro muže 

nebo ženy za nezbytně morálně špatný, ale nechce si vzít za ženu 

někoho, kdo se choval tak jako on a byl zapleten v několikanásobných 

příležitostných vztazích. Jeho postoj je více pragmatický než morální. 

Pokud dokáže tak jednoduše sbalit a svést ženu on, jiný muž to může 

v budoucnu udělat také. Tento typ dvojího metru odráží dynamiku 

mužského investování. Muži se brání investovat do ženy mnoho, pokud 

to není nutné a pokud jiný muž investoval málo, aby s ní měl pohlavní 

styk. Pokud muž shledá ženu výjimečně atraktivní, může být ochotný 

investovat více. Může se dvořit, přemlouvat lichocením a slíbit jí své 

srdce, ale jeho tendencí je investovat tak málo, kolik mu ona dovolí.13 

Protože se mužské a ženské sexuální touhy a schopnosti liší 

v základních ohledech, většina mužů a žen považují za nezbytné 

pozměnit své sexuální chování, aby vyhověly základním touhám a 

schopnostem druhého pohlaví. Heterosexuální vztahy tak zahrnují 

proces vyjednávání, jehož cílem je se dohodnout. Mužská schopnost a 

ochota ukázat cit a zapojit se v mazlení, předehře a dohře signalizuje 

ženě, že má zájem o její pocity a o ní jako osobnost a nemá v úmyslu 

pouze uspokojit svou touhu po genitální stimulaci a orgasmu se širokou 

paletou partnerek. Pokud muž následuje svůj sklon k tomu soustředit se 

pouze na genitální stimulaci a orgasmus, k tomu rozšířit své investice 



 - 41 - 

mezi několik žen a podceňuje tyto znaky zájmu a oddanosti, sexuální 

vztahy mají tendenci být pro ženu méně uspokojivé.14 Kvůli základním 

rozdílům mezi pohlavími zahrnují sexuální vztahy mezi muži a ženami 

kompromis mezi jejich rozdílnými touhami a schopnostmi.  

Protože mužské a ženské touhy a schopnosti jsou 

v heterosexuálním vztahu do určité míry otázkou kompromisu, mužské 

a ženské fantazie, myšlenkové priority, nespokojenost a citová reakce 

na sexuální zkušenost vykazují větší rozdílnost než jejich skutečné 

sexuální chování. Jednodušeji řečeno, v tom, co by muži a ženy ideálně 

preferovaly, jsou větší mezipohlavní rozdíly než v tom, co spolu 

nakonec vlastně dělají.15  Například Blumstein a Schwartz přišli na to, 

že muži jsou obecně méně než ženy upoutáni na emoční stránku sexu a 

spíše vyhledávají sexuální rozmanitost. Tudíž většina heterosexuálních 

mužů je převážně monogamních ne proto, že by preferovali monogamii, 

nýbrž proto, že se přizpůsobili ženské preferenci monogamie. Díky 

tomuto přizpůsobení, heterosexuální muži neopouštějí stálé vztahy tak 

moc, jak by jinak mohli. Místo toho se přizpůsobili omezením 

monogamie tím, že upravili sexuální aktivity se svými partnerkami tak, 

aby vyhověli svým představám o dostačujícím a rozmanitém sexu. 

Následující výpověď ilustruje smlouvání, jež zahrnují heterosexuální 

vztahy a následné kompromisy základních rozdílů mezi pohlavími. 

Bryanovi je 23 a je studentem 2.ročníku medicíny. Někteří spolužáci a 

spolužačky ho pokládají za velmi „nezkaženého“ – ve smyslu, že je 

hloupý a „pitomec“. Určitě není považován za mužný typ nebo za 

Lothara.  

Bryan 

 Potkal jsem Alici, když jsme studovali na vysoké. Chtěl jsem s ní 

někam zajít, ale v té době jsem se scházel s jinou dívkou. Nakonec jsem 
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se této druhé dívky zbavil, protože po mě požadovala příliš mnoho mého 

času. Pro mě existovala jenom škola a nic jiného. Pokud by do ní něco 

zasahovalo, odstranil bych to. Ten vztah byl pohodlný, alespoň na čas. 

Alice se mi líbila o mnoho víc, ale scházela se se studentem posledního 

ročníku vysoké školy obchodní, který měl čas a peníze na to si vyrazit 

ven a pařit. Já jsem každou noc studoval do 11 nebo 12 a každý to 

věděl. Ženy, nebo to tak aspoň vypadá, chodí rády ven s chlapíky, kteří 

jsou zábavní, temperamentní a je jim s nimi dobře.  

Potom, co jsme se Alice a já začali soustavně vídat, nastal čas, 

kdy jsem měl problémy ve škole a nestaral jsem se o to, co ona 

potřebuje. Byla nespokojená a začala se scházet s naším společným 

kamarádem. Tehdy jsem si myslel, že za to medicína nestojí a chtěl jsem 

s tím praštit a oženit se s ní. Myslel jsem si, že bych se mohl pustit do 

něčeho jiného než je medicína. Medicína, sama o sobě, nestačila. Byl 

jsem velmi žárlivý na její další vztahy, ale chápal jsem to, protože jsem 

po ní žádal podporu, ale na oplátku nedával nic. Zkrátka jsem neměl co 

nabídnout. Abychom se viděli o víkendech dojížděli jsme za sebou a já 

jsem musel strávit týdně 40 hodin studiem. Byla ze mě troska. Ona byla 

posluchačkou vyššího ročníku a neměla tolik přednášek jako já. 

Usilovala o to, abychom se zasnoubili již dříve, ale já jsem na zásnuby 

nebyl připraven. Až tehdy, když se začala vídat s tímto jiným chlápkem, 

jsem se rozhodl, že ji opravdu potřebuji, a že bychom se měli zasnoubit. 

Nyní chce, abychom se vzali po mém třetím ročníku, ale já bych s tím  

raději počkal až budu mít po promoci.  

Nemyslím si, že až se ožením, budu mít nějakou milostnou pletku, 

přestože civím na jiné ženy a jsem v pokušení. Muž může dostat erekci 

pouhým zíráním na přitažlivou ženu. Je to nevědomá reakce. Ale já 

bych nic neudělal, protože bych se bál, že ztratím Alici. 
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I když je Bryan velmi zásadový, oddaný a věrný partner, v jeho 

touhách  a motivech se ukazují základní vzorce mužské sexuality. 

Popisuje svůj předchozí vztah jako „pohodlný“. Když jej pak vzrůstající 

nároky jeho partnerky učinily nepohodlným, ukončil ho. Ačkoliv je 

v současné době monogamní, nepřestává toužit po pohlavním styku 

s jinými ženami a podnět této touhy je vizuální – pouhý pohled na 

hezkou ženu. Odpovědnost ve vztahu s jeho snoubenkou vzrůstá až 

poté, co mu ona vyhrožuje naprostým odmítnutím, tím, že se schází 

s jinými muži. Přiklonil se k monogamii ne proto, že by ji 

upřednostňoval, ale proto, že má strach, že o svou partnerku přijde, 

kdyby ho přistihla při nevěře. Souzeno z jeho popisu, její strategií bylo 

postupně zvyšovat své nároky na odpovědnost a vyhrožovat mu 

odmítnutím, nejsou-li splněny. Tato strategie byla očividně úspěšná: on 

chtěl odložit jejich zasnoubení, tak se ona scházela s jiným mužem; 

důsledkem čehož se s Bryanem zasnoubili. Ona se chtěla vdávat po jeho 

třetím ročníku, on chtěl počkat do té doby než skončí čtvrtý ročník. 

Vzali se během jeho třetího ročníku. 

Pokud by měl Bryan možnost vyhovět svým touhám bez 

následků, chtěl by mít pohlavní styk s každou ženou, kterou by shledal 

fyzicky atraktivní a on, vedle své ženy,  shledává atraktivními mnoho 

žen. Jeho nedostatek volnosti a příležitosti naplnit svou touhu po 

rozmanitých partnerkách potlačuje tuto mužskou tendenci a tím její 

behaviorální projevy. Z vnějšku se může jevit, jakože má větší sklony 

k monogamii než jeho žena. Ale jsou to její nároky na odpovědný a 

věrný sex a její výhružky odmítnutí a ztráty, které způsobily to, že 

potlačuje své touhy a přiklonil se k monogamii.  

Studie o sexuální předehře a dohře objasňuje také to, jakým 

způsobem probíhá proces jednání s cílem dohodnout se, který se 
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objevuje v heterosexuálních vztazích. Ženy říkaly, mnohem více než 

muži, že by rády strávily předehrou a dohrou více času. Tato rozdílnost 

mezi pohlavími, v jejich tužbách, vyústila v proces vyjednávání se 

snahou se dohodnout a v kompromis. Ženy mnohem spíš, než u dohry, 

dosáhly svého, co se předehry týká, protože měly mnohem větší 

kontrolu nad rozsahem předehry: vždy mohly odmítnout pohlavní styk, 

pokud jejich nároky na předehru nebyly splněny. Nicméně, ženy 

neměly žádný zřejmý způsob, jak kontrolovat rozsah dohry. Jak autoři 

studie poznamenali: „Přinejmenším, co se této konkrétní sexuální 

interakce týká, nemá v ní již nic, o co by mohla vyjednávat.“16

Udržují muži a ženy vztahy pouze kvůli sexu? 

Vince je studentem 2. ročníku medicíny a jeho následující zážitek živě 

ilustruje základní rozdíl mezi pohlavími. Muži mohou zůstávat ve 

vztazích čistě proto, že jim nabízejí sexuální vztah s přiměřeně 

atraktivní partnerkou. 

Vince 

Vzhled je velmi důležitý, ale musím být schopný s tou osobou také 

komunikovat. Moje první přítelkyně byla vyhozena ze střední školy. 

Byla to moje první sexuální zkušenost, byl jsem tedy fascinován. Bylo to 

jako nová hračka. Po roce tato novota sexu s ní zevšedněla a už jsem jí 

nemohl vystát. Neměli jsme intelektuálně nic společného. Pokoušel jsem 

se s ní konverzovat a byl jsem velmi zklamaný pouhým nedostatkem její 

slovní zásoby. Mluvil jsem o čemkoliv, ať už to bylo o lékařství nebo 

prostě o čemkoliv, ale nefungovalo to. Přivádělo mě to k šílenství. 

Pokračoval jsem v tom s ní další rok a půl jen kvůli sexu. Cítil jsem, že 

to potřebuji. Bylo to jako pohodlná bota. Ale poté už jsem to nemohl 

vydržet, tak jsem to s ní ukončil. Myslel jsem, že raději budu sám než 
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procházet něčím takovým. Tak jsem se nescházel s nikým, dokud jsem 

nepotkal svou současnou přítelkyni. 

  Vince není žádný playboy. Měl sex pouze se dvěmi ženami a s tou 

druhou se oženil. Nemohl zůstávat natrvalo ve vztahu se ženou, kterou 

shledal nevzdělanou, ale její fyzická atraktivita a jeho sexuální potřeby 

stačily na to, aby v tom pokračoval po dva a půl roku.  

  Ženy zřídkakdy, pokud vůbec, udržují vztahy čistě proto, že 

nabízejí pravidelný sexuální poměr s fyzicky přijatelným partnerem. 

Pokud mají ženy s někým pravidelný sexuální poměr, mají sklon 

k tomu začít do toho být citově zapletené, i když to neměly v úmyslu. 

V následující kapitole prozkoumáme tuto záležitost podrobněji, ale zde 

uvádím shrnutí.17 Pro většinu žen příležitostné sexuální vztahy 

představují spíše určité údobí než upřednostňovanou životní strategii. 

Některé ženy si uvědomují, že si pravděpodobně nevezmou nikoho, 

koho potkávají v jejich současném prostředí – například během toho, co 

jsou na univerzitě nebo postgraduálním studiu nebo odloučeny na 

školení – a jejich vlastní plány na kariéru nebo nejistota těchto plánů 

může způsobit to, že se snaží zůstat citově nezapletené. Na druhé straně 

nechtějí, aby jejich sexuální vztahy byly bezvýznamné – to znamená 

zbaveny závazků a ve skutečnosti jejich pocity činí tuto možnost 

obtížnou. Takže se pohybují na tenkém ledě, snažíce se udržet závazky 

a oddanost na úrovni, která jim momentálně v životě vyhovuje a 

zároveň zajistit, že oddanost k vztahu je u jejich partnera stejná nebo 

vyšší. Je-li  partner ve vztahu příliš vázán, může to být také problém, 

protože by to mohlo omezit profesionální ambice a případnou možnost 

najít si někoho lepšího. Aby tyto vztahy měly pod kontrolou, ženy 

omezují dostupnost sexu a udržují zájem ostatních partnerů pro případ, 

že by se současný vztah rozpadl. Obě tyto taktiky umožňují ženám 
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omezit stupeň jejich sexuální zaangažovanosti, takže pak nejsou 

v rozporu s profesními plány i v případě, že tuší, že se odstěhují na jiné 

místo s případnými lepšími vyhlídkami. Některé ženy jsou si těchto 

taktik naprosto vědomé. Sophia pracovala po dvě léta jako asistentka 

v žurnalistice a nyní přijala práci v předním týdeníku v New Yorku. Je 

jí 22 let. 

Sophia 

 Tvá první reakce, když se vyspíš s klukem je cítit se k němu 

láskyplně a pečovatelsky, jakési emocionální pouto nehledě na to, kdo 

to je, dokonce i když je nevhodný a nijak zvlášť sympatický. Pokud 

s klukem pravidelně spíš, určitě tyto pocity budeš mít, a pokud ho máš 

ráda, pak je to ještě pravděpodobnější. Ženy, které jsou oddané své 

kariéře, si mohou vědomě vybírat nevhodné muže, jednoduše proto, aby 

se do něj nebyly schopné mnoho zaplést.  Ale i přesto tyto pocity mají. A 

tak se dostáváš do vztahů, o kterých víš, že nebudou fungovat, protože 

je fungovat nenecháš. Buď chceš někoho, kdo je nedosažitelný a nechce 

se vázat a tak  ho odmítneš nebo si vybereš někoho, na koho se ty 

nechceš vázat ty a odmítneš ho. Jenom oddaluješ nevyhnutelné. Žena 

může proplouvat vztahem, pokud je muž oddaný a věnuje jí hodně 

pozornosti a je-li na hranici a nic lepšího se nenaskytne, může si 

vždycky vzít starou jistotu, ale nebude ho respektovat.  

 Jennifer měla celkově deset sexuálních partnerů, ale z toho pouze 

jednu záležitost na jednu noc, protože většinou nechávala muže, aby se 

jí po několik týdnů či měsíců dvořili než se s nimi vyspí. Po více než 

dva roky si udržovala řadu nápadníku, aby měla jistotu, že ona je ta, 

kdo to má pod kontrolou. 
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Jennifer 

Chodila jsem s Johnem a Dickem zároveň: s Johnem, když jsem 

byla ve škole a s Dickem, když jsem byla doma, protože žil o moc blíž. 

John je úžasný a má dobré srdce. Je studentem posledního ročníku 

psychologie a je velmi chápavý a podporující. Opravdu mi jako 

osobnosti pomohl vyrůst, ale někdy jsem pochybovala, jestli on to někdy 

taky dokáže. On není ambiciózní, dokonce by ani nedělal své domácí 

úkoly nebo nestudoval, kdybych ho k tomu nedotlačila. Dick je o hodně 

více imponující. Dostal se na nejlepší lékařskou  školu a daří se mu. 

Viděla jsem Dicka jako příležitost a bezpečný vztah. Nikdy jsem do něj 

nebyla opravdu zamilovaná. Cítila jsem se trochu vinna, kvůli tomu, že 

podvádím oba tyto chlapce, ale ne tak moc, protože Dick se nechtěl 

vázat. Pak jsme John a já začali mít problémy, myslím, že částečně 

proto, že mi dělalo problémy balancovat mezi oběma vztahy. Pak 

z ničeho nic John řekl, že se chce vídat s jinými lidmi. To bych 

nedovolila. Cítila bych se zneužitá, pokud by spal se mnou a pak šel ven 

s někým jiným – i přesto, že jsem se tajně, příležitostně vídala s Dickem. 

Cítila jsem, že bych ho mohla milovat, i když by se vídal s někým jiným, 

ale nemyslela jsem si, že on by mohl. Takže jsem se přestala s Johnem 

úplně vídat. Myslím, že mě vyděsil. Řekla jsem mu: „Zabil jsi ve mně to 

pozitivní. Teď půjdu do každého vztahu s tím, že si budu myslet, že to 

nemůže fungovat a doufat, že nebude. Nebýt tebe, věřila bych každému 

muži, který mi řekne „Miluji tě“. Teď nevěřím žádnému.“ Možná bych 

měla být vděčná. Do dnešního dne jsem nepřipustila, abych se do 

někoho zamilovala tak jako do Johna. Poté, co jsem se rozešla 

s Johnem, potkala jsem Kevina. Chodila jsem s ním dva měsíce než jsem 

se s ním vyspala. Pokud s mužem spíte, je velmi obtížné udržet své city 

pod kontrolou. Proto mi to trvalo tak dlouho než jsem se s ním vyspala. 

Nyní mám strach vsadit všechno na jednu kartu. Stále se rozhlížím 
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kolem sebe, nechávám někoho čekat v záloze. Začínám být unavená 

z tohoto balancování a všech těchto her, třeba těch s Kevinem a 

Dickem. Někdy si myslím, že bych měla nechat práva plavat a začít 

pracovat, abych měla peníze mohla se dřív vdát. Pro mě je nezbytné být 

schopná postarat se sama o sebe pro případ, že by mě manžel opustil. 

Hodně přemýšlím o tom mít rodinu. S Kevinem se cítím, že to mám pod 

kontrolou, ale pokud nechám Dicka jít, bude nemožné se do Kevina 

nezamilovat. Byla bych na něm absolutně závislá a na to nejsem 

připravená. Tak mám tyto své způsoby, jak si udržovat kontrolu, 

například si stále připomínám Kevinovy vady: není ambiciózní a 

pravděpodobně nebude velmi úspěšný nebo automaticky přemýšlím o 

Johnovi a o tom jak mě zranil. Dělám to vědomě, abych si na něj úplně 

nezvykla. 

 Jennifer se snaží kontrolovat rovnováhu mezi svou a partnerovou 

investicí tím, že omezuje dostupnost sexu a udržuje si určitou osobní 

rezervu a drží své vlastní emoce na uzdě.18 Ale čím více technik na 

kontrolu svých emocí používá - jako třeba připomínání si Kevinových 

vad – tím víc se jeví rozpolcená a úzkostná. Její konflikt není morálního 

rázu. Ve skutečnosti si sama ospravedlňuje své podvody a nevěru, 

přestože svým partnerům neposkytla tu samou volnost. Síla jejích 

emocí jí umožnila zcela racionalizovat své jednání.  

Vyrostou starší a zkušenější jedinci z těchto základních rozdílů 

mezi pohlavími? 

Rozsáhlé výzkumy jako Kinseyho studie v pozdních 40.tých letech a 

Blumsteinova a Schwarzova kniha Americké páry (American couples) 

v 80tých letech neustále ukazují, že spíše muži, než ženy usilují o 

náhodná setkání a vztahy a tato rozdílnost pokračuje až do středního 

věku. Ženy nadále preferují sex s citovou vazbou a oddaností i ve věku 
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třiceti, čtyřiceti a padesáti let a i ženy s velmi dobře rozběhlou kariérou 

mají stejnou potřebu intimity a citu jako ženy ostatní.19 Lillian je 

dobrým příkladem. Když jsme hovořili s Lillian bylo jí 27 let a 

pracovala druhým rokem jako doktorka před atestací v porodnictví a 

gynekologii. Přesto, že doktoři před atestací nemají stejný příjem, status 

práva jako specialista s atestací, jsou to lékaři, jsou oslovování jako 

„Doktor“ a vykonávají činnost svého oboru pod dohledem. V době, kdy 

s ní byly vedeny rozhovory, Lillian již asistovala u mnoha závažných 

operací a vykonávala mnoho činností samostatně. Byla již lékařkou a 

bylo pouze otázkou času kdy jí bude dáno oprávnění provozovat svou 

specializaci. Neviděla nic špatného na nemanželském sexu a udržovala 

vztah se ženatým lékařem po téměř dva roky. 

Lillian 

Z počátku to bylo opravdu dobré. Hodně jsem se od něj naučila a 

bylo nám spolu dobře. Nebyla jsem v té době připravena na opravdový 

závazek protože jsem věděla, že tak jako tak  během několika let odjedu, 

takže z počátku jsem vůbec necítila, že bych dělala ústupky a bylo to 

dost pohodlné. Ale začalo mi na tom vadit mnoho věcí, jako, že jsem 

s ním nemohla trávit svoje narozeniny nebo prázdniny, protože musel 

být se svou rodinou. Nikdy jsem mu nemohla zavolat domů a on nikdy 

nemohl zůstat přes noc. Přišel ke mně nebo jsme si dali někde večeři, 

pak jsme se pomilovali a pak odešel. Začalo mě to trápit. Začala jsem 

se cítit využívaná - jako bych byla jen nějaký přístav v bouři nebo místo 

kam může uložit své spermie. Nemyslela jsem si že to jak se cítím je 

logické, ale nemohla jsem si pomoci. Prostě jsem se v tom vztahu 

necítila dobře a začalo to ovlivňovat mou práci. Cítila jsem se 

nesoustředěná a depresivní.  Nakonec jsem to musela ukončit, takže 

jsem mu řekla že z toho chci  ven. 
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 Randila jsem s dalšími chlápky ale nebyl mezi nimi žádný o kterého 

bych měla opravdový zájem. Vyspala jsem se s nimi, když se mi líbili – 

když jsem je shledala atraktivními. Proč ne? Ale příliš dlouho to 

nefungovalo. Byla jsem ze sebe nešťastná, ale nevěděla jsem jak to 

vyjádřit. Nemohla jsem to vysvětlit, ale jednou jsem mluvila sama 

k sobě a řekla si, „Tohle dělat nechci.“ Tak nějak se to prostě stalo. 

Začala jsem se scházet s chlapci na přátelské bázi a nevyspala se s nimi 

pokud jsem je neměla ráda a nemyslela si, že to má nějaký potenciál. 

Prostě to vypadalo, že to tak funguje lépe. Byla celá období, kdy jsem 

s nikým nespala, ale mohla jsem si dodělat svou práci a sama se sebou 

jsem se cítila lépe. Ten první způsob  mě příliš emocionálně vyčerpával 

a ničil.  

 Lillian své jednání neshledávala jako morálně špatné a z počátku 

byla ve vztahu se ženatým lékařem spokojená. Nechápala negativní 

pocity, které se objevily, ani si je rozumově nepřipouštěla, ale byly 

dostatečně silné aby ji přiměly ukončit vztah a donutily ji změnit své 

sexuální chování. Vedl jsem rozhovory s mnoha třicátnicemi a 

čtyřicátnicemi, které líčily příběhy kdy se vědomě rozhodly mít 

příležitostné krátkodobé sexuální vztahy. Z jejich popisů těchto vztahů 

se ukázalo, že je mají základní vzorec. Buď již onoho muže znaly, nebo 

vyhledaly informace o jeho zázemí, povolání, rodinném stavu a 

charakteru. Požadovaly slovní intimitu před tím než souhlasily se sexem 

a byly kritické ohledně vnímavosti mužů k jejich pocitům a tužbám, a 

ohledně jejich schopnosti a ochoty do nich investovat čas a energii. 

Hledaly a oceňovaly známky péče a oddanosti i přes své rozhodnutí mít 

příležitostné krátkodobé vztahy. Následující rozhovor vykazuje všechny 

tyto charakteristické rysy.  
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 Brook je 48 let a živobytí jí obstarává úspěšná právnická praxe. 

Nesdělila přesně s kolika muži spala ačkoli přiznala, že jich bylo přes 

25. Byla více než deset let rozvedená a měla zkušenosti s tím jak těžké 

je najít ve svém věku a při svém druhu zaměstnání vhodného muže se 

kterým by mohla založit stabilní vztah. Popisuje svůj experiment se 

známostí na jednu noc.  

Brook 

 Čekala jsem na kamarádku na baru jedné restaurace. Měla jsem 

zpoždění a ona odešla chviličku před tím, takže jsme se minuly. 

Usoudila jsem, že počkám ještě o chvilku déle a jak jsem tak seděla a 

popíjela, přišel jeden muž a zeptal se zda si může přisednout. Řekla 

jsem „Ano jistě.“ Tak jako tak jsem byla připravena, že každou chvíli 

půjdu, ale kdyby nebyl atraktivní pravděpodobně bych odešla ihned. 

Nebyl z města, ale znal nějaké lidi od nás z práce tak jsme si chvilku 

povídali a některé věci, které říkal byly zajímavé. Rozhodně jsem 

nepřemýšlela o tom si s ním něco začít. Šli jsme tančit na kapelu co tam 

hrála a on byl opravdu dobrý tanečník. Byl velmi pěkný, vysoký a štíhlý. 

Nevyvíjel na mě žádný nátlak.  

 Asi tak ve třech čtvrtinách večera jsem věděla, že se moje 

kamarádka už neukáže. Byla jsem silně zaujatá myšlenkou odejít a mít 

sex s někým, koho jsem nikdy předtím nepotkala. Obvykle se koukám po 

někom mnohem obezřetněji, z bezpečnostních důvodů. Navrhnu, 

abychom si dali snídani nebo oběd, takže je můžu vidět v jasném 

denním světle. Ale byla jsem zvědavá, jak se budu cítit a co si z toho 

odnesu. Zeptal se mně, zda bych nechtěla jít na jeho pokoj do motelu a 

já jsem řekla : „Jistě.“ Dorazili jsme na pokoj, sundali si oblečení a 

měli sex. Byl naprosto kompetentní. Byl docela dobrý v orálním sexu, 

takže jsem se 2x nebo 3x                                                                                                    



 - 52 - 

udělala. Další zajímavá věc byla, že mě oslovoval jménem, jménem i 

příjmením, několikrát během sexu. Myslela jsem si, že to od něj bylo 

hezké gesto, že si zapamatoval mé křestní jméno, natož mé příjmení. 

 Takže potom, co jsem měli 2x či 3x sex jsem řekla: „Musím jít 

domů.“ Otočil se ke mně náhle zády a řekl: „ Co tím myslíš, odcházíš? 

Myslel jsem, že zůstaneš a dáme si spolu snídani.“ Řekla jsem, že jestli 

se opravdu cítí špatně, ráno se na snídani vrátím. Řekl, že se cítí využitý 

a já jsem se cítila špatně, přestože to bylo jakoby se role známosti na 

jednu noc prohodily. Rozuměla jsem jeho potřebě. Tuším, že když jsem 

řekla, že musím jít, zranilo to jeho ego. Nicméně se zvedl, oblékl a 

doprovodil mě k autu. Pokud by zavolal a pozval mě na oběd, 

pravděpodobně bych šla, ale nebyl to druh člověka, se kterým bych 

chtěla strávit mnoho času. Prostě neměl až takovou jiskru a byl tam 

velký nesoulad v našem věku a vzdělání. Ta známost na jednu noc 

nebyla tak skvělá, vzrušující nebo zajímavá. Byla v pohodě. Neinspiruje 

mě udělat to znovu. Prostě to pro mě nebylo tak uspokojivé.                                           

Prokazují gayové a lesbičky stejné rozdíly v sexuálním chování jako 

heterosexuálové? 

Nejpřesvědčivější důkazy o existenci základních mezipohlavních 

rozdílů vycházejí ze studií o homosexuálech. Základní rozdíly mezi 

pohlavími jsou ještě viditelnější mezi homosexuálními muži a ženami 

než mezi heterosexuály. Muži gayové mají tendenci mít sexuální 

poměr, který nevyžaduje mnoho investic, s více partnery a jejich 

sexuální aktivity se soustředí na genitální stimulaci. Ve srovnání se  

ženami a heterosexuálními muži, homosexuální muži inklinují k tomu 

mít velké množství partnerů. Bell a Weinberg zjistili, že 75 procent 

bílých mužů z jejich vzorku mělo přes 100 partnerů a 28 procent jich 

mělo přes 1000. Hodně takových styků  s anonymními neznámými 
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muži se přihodí ve veřejných koupelnách a na záchodech a často trvá 

pouze pár minut. Ačkoliv  někteří homosexuální muži touží po trvalých 

citových spojeních, jsou schopni těšit se i ze vztahů bez nich. Proto, aby 

měli déle trvající vztahy, homosexuální muži obvykle souhlasí s tím, že 

sex mimo partnerský vztah je přijatelný, ovšem jen pokud to není 

vážné. Homosexuální muži používají slovíčko „cruise (zábavní 

plavba)“, aby popsali hledání náhodných sexuálních setkání, která 

někdy vyhledávají. Zatímco epidemie AIDS  snížila počet sexuálních 

partnerů homosexuálních mužů, jejich zkušenosti s náhodnými partnery 

i přesto přesahují zkušenosti lesbiček a heterosexuálních mužů a žen.20 

 Naproti tomu, lesbičky jsou mnohem monogamnější než 

homosexuální muži. Sedmdesát čtyři procent dotazovaných lesbiček 

mělo méně než 15 partnerek; 58 procent jich mělo méně než 10. A 

lesbičky se skoro nikdy nevydávají na ony „zábavní plavby“. Mají 

sklon stát se kamarádkami dříve než se stanou milenkami. 

 Pro lesbičky je genitální sex méně důležitý než je pro 

homosexuální a heterosexuální muže, důležitější je cit a něha. Kinseyho 

tým zjistil, že lesbičky mnohdy kritizovaly homosexuální muže, protože 

se nezajímali o nic jiného než o genitálie; homosexuálové, naopak, 

kritizovali lesbičky, protože v homosexuálním vztahu „nedělají nic“. 

Autoři poukázali na to, že tohle jsou přesně ty samé stížnosti, které 

slyšeli od heterosexuálních mužů a žen : 

Ustavičná stížnost vdaných žen je, že jejich manžely nezajímá „nic jiného než 

pohlavní styk“ a tím mají na mysli, že ho zajímá zejména genitální stimulace a 

okamžité genitální spojení. Na druhé straně, ustavičnou stížností ženatých mužů je, 

že jejich žena „jim neudělá nic“, což ve většině případů znamená, že dotekem 

nestimuluje jeho genitálie. 
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 Kinseyho vědci měli životní příběhy od výhradně homosexuálních 

žen, které žily veřejně se ženou 10 nebo 15 let předtím, než se pokusily 

o nějaký druh genitální stimulace. O 30let později Blumstein a 

Schwartz zjistili, že hodně lesbických dvojic si stěžovalo na nízkou 

četnost genitálního sexu, protože ani jedna z partnerek nechtěla být 

prvním iniciátorem: „reakce každé ženy na iniciativní postavení – 

nechuť – vyústí v nečinnost, díky které je sex méně častým, než by 

lesbičky chtěly.“ 

 Tato zjištění lze z pohledu, který je založen na pohlavních rolích 

jen obtížně vysvětlit. Homosexuální muži a ženy odmítli tolik aspektů 

tradičních pohlavních rolí – včetně toho nejzákladnějšího sexuálního 

aspektu, manželství a dětí s partnerem opačného pohlaví – proto je 

těžké pochopit, proč by také nezměnili nebo neeliminovali základní 

mezipohlavní rozdíly v sexualitě. Ale spíše, než aby se základní rozdíly 

mezi pohlavími v sexualitě u homosexuálů zmenšily, jsou viditelnější  

než mezi heterosexuálními muži a ženami.21 Toto zjištění podporuje to, 

co tvrdí evoluční psychologie. Homosexuální muži vykazují tendence 

mužů v extrémní formě, protože nejsou omezeni ženskou potřebou 

závazku. Mohou vyjádřit svou schopnost pro vizuální vzrušení, své 

přání náhodného sexu s rozmanitými partnery a svou touhu po genitální 

stimulaci skutečně bez omezení, protože jednají s ostatními muži, kteří 

mají také svá přání a schopnosti. Oproti tomu lesbičky se soustředí více 

na rozptýlené doteky, verbální intimitu a znaky náklonnosti, protože to 

je to, co ženy chtějí a co je pro ně nejpřirozenější. 

 Změny v pohlavních rolích neovlivňují znatelně tyto základní 

mezipohlavní rozdíly v sexualitě. Některé lesbičky mají zalíbení 

v mužském chování a oblečení a někteří gayové jsou zženštělí a 

oblékají se jako ženy. Do určité míry jsou, oblékání a charakteristický 
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způsob chování aspekty sexuálních rolí a společenská výchova a daný 

scénář pro obě pohlaví částečně vymezují sexuální role. Ale ač si 

heterosexuálové nebo homosexuálové osvojují aspekty sexuálních rolí 

opačného pohlaví nebo ne, mají tendenci vykazovat základní 

mezipohlavní rozdíly ve své sexualitě.22 Blumstein a Schwartz zkoumali 

přes 5 000 párů, včetně manželských párů, párů sexuálně spolu žijících, 

gayů a lesbiček. Svá zjištění o sexuálním chování shrnuli následovně: 

 Ale neobyčejná pestrost v životech našich párů by neměla zrušit 

platnost nevyhnutelného sdělení– rukopis mužského chování a rukopis 

ženského chování, které bylo v nasbíraných datech. Manželé a muži 

žijící spolu jsou více jako homosexuální muži než jako manželky nebo 

ženy žijící spolu. Lesbičky jsou více jako heterosexuální ženy než jako 

gayové nebo heterosexuální muži. 

Proč máme dvojí sexuální metr? 

V našich rozhovorech a konverzacích si ženy často stěžovaly na 

dvojí sexuální metr v naší společnosti: Když má muž sex s četnými 

partnerkami, je hřebec; když to samé udělá žena, je coura. Já namítám, 

že dnešní ženy se nemusí podřizovat dvojímu sexuálnímu metru. 

Jestliže chtějí mít nezávazný sex, mohou tak učinit a mnohé tak činí – 

jak uvidíme v další kapitole. Ostře odpovídají, že kdyby měly náhodný 

sex s hodně partnery, získaly by špatnou pověst. Vyzývám, No a co? 

Jestliže chce žena mít náhodný sex a nedělá si starosti s láskou a 

závazky, proč by ji zajímalo, zdali to muži vědí? Vlastně, kdyby 

takovou pověst měla, muži z daleka i blízka by ji přemlouvali k sexu. 

Proč by tohle bylo špatné? Může být několik důvodů. 

 Někteří moderní muži v sobě stále mají tradiční dvojí metr a 

považují ženy, které mají náhodné styky za hanebné. Ale ne všichni 
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muži to takhle cítí. Byla to pravda i ve zkušenosti Joan. Hodně mužů, se 

kterými se vyspala, jí volávalo znovu a chtěli sex. Neviděli ji nutně jako 

zkaženou, kvůli  její spoluúčasti a oni sami se touto zkušeností necítili 

zkažení, protože náhodný sex bylo to, co od ní chtěli. Nicméně ona 

prožívala náhodný sex jako něco hanebného. Toto vše neznamená, že 

muži jsou nevyhnutelně lhostejní a neteční k potřebám ženy po spojení 

a intimitě. Jednoduše to znamená, že muži jsou více než ženy schopní 

užívat si sex bez těchto průvodních jevů a někdy to tak dokonce mohou 

upřednostňovat. 

 Tento princip je nejzjevnější v případě, kdy zkoumáme chování 

atraktivních homosexuálních mužů. Gaetan Dugas je označovaný jako 

Pacient Nula (Patient Zero), protože je mu přisouzeno, že byl prvním 

prostředníkem v počátečním rozšíření HIV po Spojených Státech.23 

Zdravotnickým pracovníkům řekl, že měl přibližně 250 odlišných 

sexuálních partnerů za rok, takže za dobu 10ti let, od doby, kdy o sobě 

zjistil, že je homosexuál a začal se tak projevovat veřejně, měl okolo 

2 500 partnerů. Přesto muži nebyli odrazováni jeho sexuálními výkony. 

Obvyklým vtipem bylo, že Gaetan vstoupil do gay baru, prohlédnul si 

dav a oznámil, „Já jsem nejkrásnější.“ Jeho přátelé a četní obdivovatelé 

museli souhlasit. Vracel se ze schůzek, kde potkával homosexuály, 

s kapsami plnými reklamních kartonových zápalek a ubrousků 

pokrytých adresami a telefonními čísly. Gaetan byl muž, kterého chtěl 

každý. Proč se Gaetan neobával o svou pověst? Protože mít pověst 

někoho, kdo má tisíce milenců  (předtím než u něj byl zjištěn AIDS) 

bylo důkazem, že je atraktivní a má to, co chtějí ostatní muži. Jestliže 

člověk chce náhodný sex, pak pověst od stovky obdivovatelů a partnerů 

může působit jako reklama, lákadlo a výzva. 
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 Ale je jasné, že ženy nechtějí náhodný sex – nebo alespoň ne na 

dlouho. V příští kapitole uvidíme, že i když ženy zcela odmítají 

sexuální dvojí metr a dobrovolně se angažují v náhodných vztazích, 

jejich emoce se nakonec ozvou, varují je, že jejich zájmy jsou porušeny 

a vedou je ke vztahům, jež nabízejí vyšší stupeň investice: vztahům 

s větší náklonností, závazky a dlouhodobým potenciálem. Sexuální 

dvojí metr nevytváří rozdíly mezi muži a ženami v sexualitě. Odvíjí se 

od nich. 

Jak vysvětluje rozdíly mezi pohlavími evoluční psychologie? 

Evoluční psychologie vysvětluje základní rozdíly mezi pohlavími 

na základě odlišných ohrožení a příležitostí, kterým ženy a muži čelili 

při hledaní si partnera v celé lidské historii.24 Ženy čelí mnohem 

většímu riziku při hledání partnera, protože mohou otěhotnět a počet 

potomků, které může žena zplodit za svůj život, je hrozně limitován. 

Tyto dva faktory vyústily v opatrnou, vybíravou sexuální strategii. 

Protože jeden muž by mohl snadno být otcem maximálního počtu dětí 

ženy, vypěstovaly si ženy tendenci vybírat si nejlepšího možného 

partnera: takového, který do nich a jejich dětí bude investovat nejvíce. 

Investice může mít různé druhy podob: pozornost, náklonnost, čas, 

energie, peníze a materiální prostředky. Bez ohledu na odlišné podoby, 

které investování zahrnuje, všechny slouží ke sdělování toho, že partner 

má zájem o ženu, její city a její blaho a je ochoten věnovat čas, energii 

a prostředky k tomu, aby jí udělal šťastnou. 

 Ženy jsou extrémně citlivé ke kvalitě investic svých partnerů. U 

mnohých živočišných druhů, samec nosí samici dárek nebo nabízí 

přístup v oblasti krmení, páření a odchovu mláďat. Pokud jsou tyto 

dárky nedostatečné, samice zavrhne samcovy pokusy o sexuální 

sblížení. Při lidském páření hledají ženy dva znaky mužské investice: 



 - 58 - 

přítomnost adekvátních materiálních prostředků a důkazy emocionální 

angažovanosti. Silným důkazem toho, že Američanky dají na znaky 

mužské náklonnosti a vyjádření citů, je úloha hodnotícího procesu při 

výběru partnerů, kteří by byli ochotni do nich investovat. Ženy chtějí  

po mužích, aby ukázali, že o ně stojí a jsou ochotni investovat svůj čas a 

prostředky, aby je udělali šťastnými. Když moderní ženy říkají, že muži 

nejsou ochotni vytvářet závazky, to co mají na mysli je, že někteří muži 

chtějí mít sexuální vztahy bez těchto mužských investic nebo chtějí 

rozložit své investice mezi několik žen. Sexuální vztahy bez těchto 

znaků investování jsou pro ženy méně uspokojivé. Když jsou tyto 

znaky nedostačující, bude žena se pravděpodobně domnívat, že její 

partner dostává to, co chce a ona ne. Bude se cítit, jak výše ženy 

citovaly: využitá. I když muži si mohou také přát tyto znaky investování 

sdílet s některými svými partnerkami, jsou schopni užívat si sex i bez 

nich.  

 Ženy jsou sexuálně vzrušeny méně často a užší řadou podnětů a 

sexuální touha žen je důvěrně spojena se znaky investování, protože 

tyto tendence byly pro ženy biologicky adaptivní. Ženy nejsou sexuálně 

vzrušeny pouhým pohledem na neznámé osoby nebo na nahotu, protože 

takové tendence by podněcovaly promiskuitní páření a byly by pro ně 

kontraadaptivní. Ženy, které tyto tendence projevily a angažovaly se 

v promiskuitních sexuálních vztazích bez toho, aniž by požadovaly 

mužské investice, byly během lidské historie ve zřetelné nevýhodě. 

Ony, i jejich děti měly menší šanci na přežití a selekce by pracovala 

v neprospěch jejích genů. 

 Muži, na druhé straně, mohli historicky získat hodně díky tomu, že 

byli snadno vzrušitelní a pokoušeli se sdružovat s rozmanitými 

partnerkami. Jestliže například muž získal dvě manželky, mohl 



 - 59 - 

zdvojnásobit svou plodnost a zastoupení svých genů v pozdějších 

generacích. Avšak žena se dvěma muži svoji plodnost nezbytně 

nezvyšuje. Muži mají samozřejmě prospěch z investování do svých 

potomků, protože tak zvýší jejich šance na přežití, ale biologie muže od 

něho investici nevyžaduje. Tento rozdíl v minimální rodičovské 

investici je to, co během věků způsobilo, že si muži a ženy vyvinuli 

odlišné sexuální psychologie.  

 Muži, typicky, investují značně do svých družek a potomků. Ale 

schopnost mužů se snadno a často vzrušit velkou rozmanitostí stimulů a 

pouhou myšlenkou na novou partnerku je podněcuje k tomu, aby zkusili 

také sex se ženami, do kterých investují málo nebo vůbec. Tato 

tendence se objevuje také u jiných tvorů, kde jsou samci spojeni v jednu 

chvíli pouze s jednou samicí a intenzivně investují do ní a jejích 

potomků. Evoluční psychologie tudíž nepředkládá pouze pádná 

vysvětlení lidských mezipohlavních rozdílů v sexualitě, ale také u 

dalších stovek živočišných tvorů. Tyto rozdíly jsou vskutku základní. 

Jsou tu stále s námi a nezdá se, že by mizely. 
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2 

 

Citové obavy 

 

Pouto mezi sexem a láskou  

Myslíš,že láska je ženě tak malou bolestí? 

- Euripides, Medea 

 

Láska a závazky 

 Připodobnili se muži a ženy ve svém sexuálním chování a 

názorech? Je pravda, že se ženy angažují v předmanželském a 

mimomanželském sexu více, než kdykoliv předtím a často bez velkého 

dvoření a závazků. Ale vytratily se rozdíly mezi pohlavími skutečně? 

Byly nějaké ženy schopny oddělit sexuální rozkoš od potřeby 

náklonnosti, budoucích závazků a citového pouta? Jaké procento 

mladých žen se zaplétá do pohlavních styků s nulovým očekáváním 

nebo bez naděje na citovou zaangažovanost? Jaké jsou motivace a 

citové reakce těchto žen? Jak se v tomto ohledu srovnávají s muži? Tyto 

otázky mne zajímaly a chtěl jsem vědět, zdali ty těžce vydobyté profity, 

které ženy získaly ve svých profesích a na pracovních místech jim 

pomohly dosáhnout odlišného pohledu na sexualitu.  

 Mezi lidmi, kterých jsem se dotazoval, byla 24letá Ingrid, studující 

druhým rokem medicínu.1 Spolužáci ji zpravidla pokládali za jednu 

z nejatraktivnějších žen ve třídě a podle jejího mínění ji přitahovali  
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muži, se kterými byla zábava, byli pěkní a úspěšní. Domnívá se, že 

jeden student medicíny, se kterým rok chodila, tyto kvality měl. Nyní 

soudí, že takoví muži se nechtějí zavazovat: „Chtějí se pouze bavit a 

soustředit se na svou práci.“ Její partner se po několika měsících ve 

vztahu cítil omezovaný a stěžoval si, že chce více času o samotě a se 

svými přáteli. Vztah se začal zhoršovat. Hádali se a ona pak oznámila, 

že když jí nemůže věnovat více času a energie, není si jistá, jestli chce 

ve vztahu pokračovat. Odpověděl: „Možná bychom si měli dát pauzu.“ 

Ingrid si myslela, že se brzy usmíří, ale o pár dnů později jí řekl, že je 

po všem. Řekl, že s ní chce udržovat „speciální přátelství“, přičemž by 

se příležitostně vídali a spali spolu. Ingrid chtěla víc než to. Nicméně, 

pár týdnů nato se cítila osamělá a rozhodla se mu zavolat. Myslela si, že 

potřebuje nějakou blízkost a sex a domnívala se, že když může on 

zvládnout sex na příležitostnější bázi, mohla by to také akceptovat. 

Ingrid šla k němu domů a vyspala se s ním. 

Ingrid 

Řekl, že ještě stále postrádá naše přátelství, ale myslím si, že nejvíce mu 

chyběl sexuální vztah. Že do mě není zamilovaný jsem poznala během 

dvaceti čtyř hodin po tom, co jsme se viděli. Nezavolal druhý den a 

nakonec jsem mu tu noc zavolala já. Zrovna studoval a po tom co jsme 

si chvíli povídali řekl: „No, musím se vrátit k učení.“ Cítila jsem se 

odbytá a....neměla bych použít to slovo. Proč bych se tak měla cítit, 

když on ne? [JMT: Jaké slovo?] Využitá. Cítila jsem se využitá, 

přestože si nemyslím, že bych měla. Je to iracionální. Kdybychom 

bývali šli jen na večeři a hovořili, cítila bych, že o mě má zájem. Nebo 

kdyby býval zavolal druhý den, necítila bych se špatně. Ale to já jsem 

mu zavolala, šla k němu a spala s ním a on dostal to, co chtěl a já ne. 

Tvrdí, že mu jde o přátelství, ale podle mě chce jen vše udržovat  na 
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přátelské bázi, aby to nebylo nepříjemné při přednáškách a příležitostně 

se mnou spát. To mě opravdu trápí. To není dost ani na přátelství. 

Myslela jsem, že se s tím vypořádám stejným způsobem jako on, ale 

nemohla jsem a teď se cítím dost špatně kvůli tomu, že jsem k němu šla.  

 Ingrid se cítila využitá, protože její partner jí odmítl nabídnout 

adekvátní známky lásky a oddanosti. Byla nicméně tímto pocitem 

překvapena a zmatena, protože racionálně neviděla na tom, co udělala, 

nic špatného a opravdu si myslela, že je stejně jako její partner schopná 

pokračovat v tom, mít sex bez těchto známek lásky a oddanosti. 

Očividně přijala morálnost předmanželského sexu s tímto mužem po 

více než jeden rok, takže toho se to netýká. Byl to spíš fakt, že začala 

být vážně zapletená s tímto mužem a zamilovala se do něho a zvažovala 

společnou budoucnost a on nebyl ochotný mluvit o budoucnosti nebo 

investovat čas, energii a cit potřebný k tomu, aby se cítila bezpečně. 

Když zkusila mít sex za jeho podmínek, zasáhly jí silné, negativní 

emoce. Její pocity zranitelnosti, spojení a blízkosti se změnily 

v naštvanost, ponížení a depresi. Tyto pocity zapůsobily jako alarm a 

varovaly Ingrid, že její zájmy jsou narušovány. Ingrid uvedla, že si tuto 

zkušenost nehodlá zopakovat. 

 V průzkumech a osobních rozhovorech, které jsme provedli, 

vycházel najevo neustále jeden fakt: i ty sexuálně nejzkušenější ženy 

chápou kontrolu svého emocionálního zasazení a úroveň zasazení jejich 

partnera, jako problém. Negativní emoce, které ženy zažívají jako 

odpověď na nedostatečnou oddanost partnera, nejsou bezpodmínečně 

spojeny s konzervativními sexuálními postoji, a proto nejsou součástí 

tradičního dvojího metru sexuální morálky. Zaangažovanost v různých 

formách sexuálních vztahů s malým či žádným emocionálním 

zapojením nebo oddaností nevyvolává nutně u těchto žen pocity 
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ponížení a využívání. Místo toho, to, co způsobilo tyto pocity, byl 

nedostatek kontroly nad partnerovým zaujetím a oddaností. Tento 

rozpor mezi vytouženou úrovní emocionálního zapojení a aktuálním 

zapojením muže, produkuje emocionální úzkost. Dokud žena cítí, že je 

muž zaujat na patřičné úrovni, pocity využití, ponížení a zmatenosti se 

neobjevují. 

Sexuální strategie a emoce 

 Evoluční psychologové vysvětlují pocity Ingrid a Lilian na základě 

rodičovských investic a sexuálních strategií. Jak jsme viděli v poslední 

kapitole, rodičovská investice na sebe může brát podobu času, energie, 

nebezpečí, péče o rodinu a zdrojů. Ačkoliv rodičovská investice muže, 

může předčit tu matky, pokud jde o čas, energii, a zdroje, jeho 

minimální investice určená biologií je energie požadovaná na akt 

pohlavního styku a produkci spermatu. Ženy jsou tak potencionálně 

náchylné ke stejnému nedostatku mužské investice jako samičky jiných 

savců, jako jsou psi nebo kočky. 

 Sexuální strategie nejsou nezbytně vědomé. Spíše fungují jako 

touhy, přitažlivost a niterné emoce. Evoluční psychologové tvrdí, že 

určité emocionální reakce se vytvořili během evoluce tak, aby zastávaly 

specifické, ochranné funkce. Tyto emoce jedince varují, směřují jejich 

pozornost k určitému typu činností a tyto činnosti vyhodnocují: Dělá mi 

tohle dobře nebo špatně? Měl bych v tom pokračovat nebo zkusit něco 

jiného? Emoce jsou tedy mentální vyhodnocení zkušeností. Pokud jsou 

lidské zájmy porušovány, jejich emoce působí jako alarmy, které je 

motivují, aby situaci napravili.2 

 V důsledku své pravé přirozenosti se spolu mužské a ženské 

strategie často střetávají a jsou si na překážku. Muži a ženy si vyvinuli 
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emocionální mechanismus, který je vyburcuje ke křížení strategií a 

dovolí jim pozměnit své vlastní chování a ovlivnit chování opačného 

pohlaví, aby vyloučilo nebo snížilo toto křížení zájmů.  

 Náhodné sexuální vztahy jsou vztahy, které zahrnují malou 

investici času, energie a zdrojů. Sexuální touha žen a jejich touha 

setrvat v sexuálních vztazích jsou blízce spjaty se známkami dostatečné 

investice. Jestliže se žena pokouší udržovat sexuální vztah, který 

nezahrnuje dostatečný vklad od jejího partnera, prožívá negativní 

emoce, které ji upozorňují na křížení strategií, tlumí její sexuální touhu 

a nutí ji, aby přestala mít sex do té doby, než nastanou dostačující 

známky investování. V našem moderním prostředí mohou tyto znaky 

spočívat v telefonním hovoru, pozvání na večeři, přání k narozeninám 

nebo milujících slovech a objetích. Ať už v jakékoliv formě, tyto znaky 

slouží k tomu, aby ženu ujistily o  tom, že se o ni její partner zajímá a je 

ochotný vynaložit čas, energii a zdroje, aby to dal najevo. Pokud se 

ženy vědomě snaží potlačit své potřeby na investice, jako to dělala 

Ingrid, často zjistí, že jim v tom jejich negativní emoce brání. 

Christinina zkušenost poskytuje další příklad, kde jsou ve hře silné 

emoce.  

 Christine, 23letá studentka druhého ročníku medicíny odhaduje, že 

měla pohlavní styk s 25ti muži (což je daleko více partnerů, než měl 

průměrný muž ze vzorku studentů medicíny). Je společenská, troufalá, 

soutěží s muži v atletice a je lepší než mnoho z nich. Popisuje samu 

sebe jako „silnou osobnost.“ Nicméně ve svých touhách a 

emocionálních reakcích na sexuální zkušenosti vykazuje základní 

ženský vzorec. Chce sex s investicí – s intimitou, mazlením a možností 

emocionální oddanosti a manželství. Nedávná zkušenost ji její touhu po 

znacích investice dramaticky vyjasnila. Myslela si, že tuto touhu může 
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kontrolovat a užívat si přechodný sexuální vztah pro to, co nabízí, ale 

zasáhly ji silné city a přinutily ji ten vztah skončit. 

Christine 

 Potkala jsem tohoto studenta čtvrtého ročníku v posilovně. Byl 

velmi inteligentní a milý a zrovna získal lékařskou stáž ve velké 

nemocnici. Byla jsem ohromena! Začal mi pomáhat se studiem ke 

zkouškám. Byl tak zběhlý a nápomocný, že mě začal extrémně 

přitahovat. Teď  vidím, že jsem během těch studijních schůzek mapovala 

terén – pokoušela jsem se usoudit, co si mě myslí a zda tam je nějaká 

možnost vztahu. Konečně mě pozval ven na večeři a já jsem se s ním tu 

noc vyspala. V posteli byl velmi dobrý, co se citu a mazlení týče. Co na 

mě zapůsobilo nejvíc, bylo to, že dokonce i další den ke mně byl velmi 

důvěrný a laskavý. Byla jsem s muži, kteří takoví nebyli a cítila jsem, že 

se může mezi mnou a tímto mužem vyvinout skutečné pouto. Jediný 

háček byl v tom, že za čtyři měsíce odjížděl na svou stáž. 

 Z počátku jsem si myslela, že jeho odjezd je výhoda. Rozumně jsem 

si říkala, že to je v pořádku. Chtěla jsem romantický a láskyplný vztah 

s mužem jako byl on, ale bez dlouhodobých závazků. Měla jsem další 

dva roky lékařské školy a pak svou stáž, takže jsem si myslela, že tento 

vztah pro mě bude perfektní – víte jak, žádné komplikace. Ale začalo být 

jasně viditelné, že jeho odjezd výhoda není. Hned druhý den, co jsme 

spolu spali, jsem chtěla důkaz, že má o mě upřímný zájem a je ochotný 

o mě usilovat. Chtěla jsem, aby mi zavolal a ukázal, že se zajímá. Cítila 

jsem se jako rozdvojená osobnost. Moje racionální stránka říkala: 

„Může to fungovat. Užívej si to, jaké to je. Nestarej se, jestli zavolá 

nebo ne.“ Tak jsem se vždycky v životě řídila. Racionálně si sestavím 

své priority, zvážím možnosti, udělám rozhodnutí a pak za tím jdu. To je 

způsob, jakým řídím svou kariéru. Rozhodnu se, co chci dělat a 
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přemýšlím : „Měla bych, můžu a udělám to.“ Tohle pro mě vždycky 

v životě fungovalo, ale v této situaci  můj šestý smysl říkal: „Je to 

nereálné. Nebude to fungovat. Je to příliš bolestivé. Nemůžeš to 

udělat.“ Bylo to jako při experimentu s rozdělenými mozkovými 

hemisférami, tj. bez svorníku (kalózního tělesa), který je obě spojuje. 

Natolik byl ten rozpor v mé mysli intenzivní. 

 Vyspala jsem se s ním znovu. Bylo to to samé napětí. Pokusila jsem 

se ho sondovat, abych zjistila, jestli to někam vedlo. Věděla jsem, že to 

je nereálné, ale stále jsem fantazírovala o tom, jak by to mohlo 

fungovat. Myslím, že věděl, že chci víc odevzdání a on se nebyl schopný 

odevzdat. Byla jsem otevřená o svých pocitech, i když jsem se je snažila 

kontrolovat. Když jsem chtěla, aby zavolal, řekla jsem mu to. Žádné 

důvtipnosti. Takže bylo jasné, že jsem chtěla vážný vztah a on z toho 

vycouval. Nastal moment, kdy jsem ho vídávala v posilovně, ale bylo 

zřejmé, že jsem se rozhodla zklidnit to. Poté už jsem s ním znovu nikdy 

nespala. Bylo to příliš bolestné. Nakonec vyhrála ta strana, která řekla, 

že je to nereálné, ale byla to bolestivá porážka.    

Větší tendence žen spojovat sexuální vztahy se znaky investovaní 

se stává zřejmější, když porovnáme reakce mužů na sexuální 

zkušenosti. Partneři Ingrid a Christine byli pochopitelně ochotni 

pokračovat v sexuálních vztazích bez povinností a závazků. Byly to 

ženy, které potřebovaly tyto znaky, aby mohly pokračovat. Následující 

rozhovor s mužským studentem medicíny ilustruje tento sexuální rozdíl. 

Muži se mohou hluboce zamilovat a usilovat o závazky, ale mohou také 

udržovat vztahy jenom proto, že nabízejí sex se zábavnými, 

atraktivními partnerkami. 

 Gene má 23 let. Pochází z docela konzervativního zázemí a byl 

panic předtím, než potkal ženu, kterou tu popisuje. Co se naučil ze své 
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zkušenosti je opakem toho, co se Ingrid a Christine naučily z jejich: je 

schopný užívat si sexuální vztah bez toho, aniž by myslel na povinnosti 

a závazky a upřednostňuje to do té doby, než bude připravený se oženit.  

Gene 

 Když jsme se začali scházet, byl jsem tak trochu nesvůj, protože 

ona byla s předchozím klukem dost sexuálně aktivní. Řekl jsem jí, že 

jsem dosti nezkušený, takže nemůže očekávat zázraky. Ale nezdálo se, že 

by jí to vadilo. Cítila , že jsme zamilovaní a to bylo to důležité. Soudil 

jsem, že není vlastně nic špatného na tom mít sex mimo manželství a 

můžu se také bavit jako každý jiný. Byla to zábava experimentovat a 

jeden druhého jsme opravdu dobře poznali.  

 Ačkoliv ekonomicky byla její rodina, stejně jako jeho, vyšší střední 

vrstva, měly obě rodiny rozdílná etnická a náboženská zázemí. Po pár 

měsících si začal všímat rozdílů, které mu byly na obtíž: její rodina 

hodně pila; její matka neustále apelovala na svaté; jeho přítelkyně se 

vypořádávala s konflikty a emocemi jinak než on; mluvívala s ním jako 

matka s dítětem. Začal si tyto rozdíly stále více uvědomovat, ale 

rozhodl se to nějak doklepat a zjistit, zda se věci zlepší. Jeho 

nespokojenost byla ztrpčena faktem, že její předešlý přítel byl zapletený 

do nějakých ilegálních aktivit a ona musela vypovídat u soudu. Gene se 

jí se svými pocity nesvěřil, ale odložil to na později, protože mu řekla, 

že to soudní řízení nezvládne, jestli se nebude v jejich vztahu cítit 

dobře. Po soudním přelíčení jí řekl, že ho myšlenka svatby znepokojuje, 

a že by měli jejich zásnubní večírek zrušit a považovat za samozřejmé, 

že nemají žádné závazky:  

  To trvalo asi týden a během té doby jsem stále cítil,podle 

toho jak mluvila, že usuzovala, že od teď spolu budeme roky – přestože 
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jsem ji varoval, že mě ten nápad znepokojuje. Cítil jsem se jako bych jí 

lhal pokaždé, když vyjádřila ty pocity a já jsem neřekl: „Nemáš pravdu; 

pravděpodobně spolu za dva roky nebudeme, anebo je tu velké riziko, že 

nebudeme.“ Říkávala : „já tě opravdu miluji a ty miluješ mě.“ Přesto 

jsem cítil, že to je špatně, protože ona věděla, co chce, ale nebyla 

schopná pochopit, co cítím a nenechala mě být rozpolceným. Takže 

jsem znovu ten týden řekl: „Podívej se, věci nejdou tak jak by měly.“ 

Natáhla ruku a řekla: „Chceš ty prstýnky zpátky?“ A tak jsem si je vzal 

zpátky a bylo to. 

 Stále se vídáme, aniž bychom přemýšleli o tom, co se stane. Oba 

chápeme to, že nemáme žádné závazky.Vídám se s jinými lidmi a ona 

také. Myslím si, že náš vztah bude pokračovat do té doby, než potkám 

někoho jiného. Asi bych se necítil příjemně, kdybych potkal dívku a šel 

s ní jen do postele, takže právě teď je velmi pohodlné vídat se 

příležitostně s Betty. Sex je jedna z těch věcí, kdy si sebe vzájemně 

užíváme a ona je s tím tak také velmi spokojená. Domnívám se ale, že 

Betty stále doufá, že se dáme dohromady, ale hluboko uvnitř si myslí, že 

to tak nebude. Její city ke mě jsou stále silnější než jsou ty moje k ní a je 

mi jasné, že kdyby se začala s někým pravidelně scházet, nechtěla by mě 

vidět, ačkoliv si to teď nechce připustit. 

 Momentálně si nemyslím, že je nějaká možnost, že se s ní někdy 

ožením. Jsem kvůli tomu smutný, protože jsme si v tolika věcech dobře 

rozuměli, obzvláště co se sexu týče. Tolik lidí má v tomto směru tak moc 

potíží, ale my jsme neměli žádné. Je to tak skličující, že už možná znovu 

nenajdu někoho takového. Ale jsou tu další věci, které jsou důležité. 

Také si uvědomuji, že jsem se toho hodně naučil o životě, v tom, jak si 

se ženou sexuálně rozumět a cítím se teď v tomto směru mnohem 

spokojenější. Dříve jsem u každé dívky, se kterou jsem chodil dlouho 
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posuzoval, jestli se hodí do manželství. Teď chci chodit ven a bavit se a 

nepřemýšlet o potencionálu ženy do manželství. Myslím, že se teď chvíli 

budu chovat vlažně, co se týče skutečného zaplétání se s někým, protože 

jsem se právě dostal z mnoha potíží. Moje další dva roky budou 

zahrnovat dlouhé hodiny práce a děsně moc stěhování a nechci se 

oženit. 

 Geneova sexuální historie byla poměrně konzervativní. Byl panic 

do 21 let a polovina jeho spolužaček měla více sexuálních partnerů než 

on. Uvádí, že dokonce i nyní by se pravděpodobně necítil příjemně, 

kdyby potkal dívku a jen se sní vyspal. Na druhé straně se cítí dobře, 

když udržuje sexuální vztah se ženou, se kterou se netouží oženit, ale 

ona s ním ano. Při zhodnocování vztahu zdůrazňuje sexuální aspekty a 

jak hodně sexuální zkušenosti a sebedůvěry získal. Vlastně to vypadá, 

že jsou to ony sexuální aspekty, které mu chybí nejvíce a lituje, že je 

ztrácí. 

 Charles studuje druhým rokem medicínu, ale je na jeho věk 

profesionálně rozvinutý. Už asistoval při lékařském výzkumu a jeho 

jméno je na několika vydaných článcích. Charles se nastěhoval se svou 

přítelkyní do jednoho bytu s vědomím, že to nezahrnuje žádné závazky: 

Charles 

 Když jsme se spolu nastěhovali, myslel jsem, že se s Debbie jednou 

ožením. Ale i tak jsem ohledně toho byl realistický. Když jsme koupili 

nábytek, ona koupila sedačku a já koupil stůl – nákupy jsme si rozdělili. 

Tohle jí trochu znepokojilo, ale já věděl, jak je většina takovýchto 

vztahů nestálá. Viděl jsem svou sestru a zatraceně moc dalších lidí se 

rozcházet, i když byli kdysi hluboce zamilovaní, takže jsem se pouze 

domníval, že tohle je logický způsob, jak to udělat. Inu, naštvala se a 
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chtěla vědět, co se děje, jako: „Proč jsme sakra koupili ten nábytek 

každý zvlášť, jestliže si nemyslíš, že spolu nebudeme žít až do konce 

života?“ Říká, že chce mít děti! Není už z toho tak zmatená. O tom 

bývali naše první hádky. Když se ta nesmírná volba začala poprvé 

objevovat, zeptala se, jak ji vidím ve své budoucnosti. Jinými slovy, 

vezmeš si mě? A já jsem nemohl říct, že ji vidím ve své budoucnosti, 

protože právě teď nevidím ve své budoucnosti nikoho. Vidím školu 

medicíny a to je tak všechno. 

 Tyto problémy začaly narůstat krátce potom, co jsme se spolu 

nastěhovali. Začal jsem o tom vztahu pochybovat a ona se naštvala a 

kvůli tomu jsme měli všechny ty hloupé ukřičené debaty. Vyvrcholilo to 

tehdy, když jsem naznačil, že bych se možná chtěl scházet s jinými lidmi. 

Nikdy jsem to nenavrhl přímo, protože jsem věděl, že ten hněv by 

odfouknul střechu z nájemního domu. Místo toho jsem řekl, že bychom 

měli trochu zjemnit; že to začíná být moc vážné. To samozřejmě 

znamenalo zhroucení základů našeho vztahu. Uvědomila si to. Proto se 

hádáme. 

 Myslím, že bych měl zdůraznit, že v našem vztahu jsou i další 

komplikace. Debbie má zdravotní potíže a je to trvalé a zhoršuje se to. 

Musela vynechat jeden semestr ve škole a vůbec se to nelepší. Mluvil 

jsem o tom se svým tátou a řekl: „Inu, Debbie je opravdu sladká dívka, 

ale venku běhá hodně sladkých děvčat.“ Je to velice solidární muž, ale 

zdůraznil mi, že jí nejsem zavázaný. Že znám ji pouze krátce, takže ji 

nedlužím celý život, abych se staral o ni a její handicapy. Teď , když o 

tom zpětně přemýšlím, uvědomuji si, že tento problém vřel pořád pod 

povrchem. První mluvila více o tom, že půjde na právnickou školu a o 

její kariéře než o dětech a manželství. Ale když jsem začal situaci 

zpochybňovat, začala tlačit na manželství. Je to hrozná věc, ale je 
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pravda, že její handicap hrozně omezuje její možnosti volby u 

manželství nebo kariéry. Jsem si jistý, že si to uvědomuje, takže, když 

jsem začal být rozpolcenějším, byla to pro ni hrozba a začala tlačit na 

konečný závazek: manželství a děti. Chápu, jak tohle zhoršilo všechny 

naše problémy. 

 Brzy potom, co jsem se nastěhoval, jsem začal být k Debbie 

lhostejný, ale pravděpodobně vážněji až postupem času, protože se tyto 

záležitosti zhoršovaly díky situaci, ve které se nacházela. Ale myslím si, 

že jsem byl vždycky jaksi lhostejný díky předchozím zkušenostem. 

Minulé léto jsem začal chodit s Kathy, která pracuje ve výzkumné 

laboratoři, kde jsem jako student asistoval. Vlastně mě svedla. Když 

jsem ji poprvé potkal, všiml jsem si, že je vdaná a to bylo všechno, a 

myslel si, že tak to prostě je. Ale ona mi začala vyprávět, jak nešťastné 

je její manželství a nakonec navrhla, abychom si dali něco k pití. Takže 

po té jsme se pětkrát nebo šestkrát milovali a pak jsem tam přestal 

pracovat, vrátil se do školy a tak nějak to vyšumělo. Ale ve skutečnosti 

jsem Kathy viděl jako půvabnou, mladou, zdravou, atraktivní dívku a to 

byla velmi pozitivní věc. Viděl jsem, že  moje prestiž rapidně stoupá. 

Jsem stále pouze student, ale už mám své jméno u nějakých článků a 

lidé vědí, kdo jsem. Zdá se, že každým rokem má prestiž stoupá a je to 

jako : „Jé, teď jsem opravdu někdo!“ Lidé si to začínají uvědomovat a 

já začínám být schopný toho využívat. Stává se to opravdu účinným 

nástrojem. 

 To je jeden z důvodů, proč se teď nechci ženit. Je příliš brzy. Jsem 

ohledně toho realistický. Chci se oženit, abych měl rodinu. Nechci mít 

děti teď, protože první se potřebuji usadit ve své profesi. Kdybych se 

oženil teď, pravděpodobně by se to úplně podělalo – nehledě na to, 

koho bych si vzal. Ženit se s touhle nejasnou představou toho, mít někdy 
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v budoucnu děti, je problém, protože musíte mít něco, co vás v těch 

letech udrží pohromadě. Domnívám se, že hodně takových manželství 

během čtyř nebo pěti let vyšumí, protože v nich není skutečná investice. 

Takže očekávám, že v příštích pár letech budu muset čelit hodně stresu. 

Rád bych měl při tom vedle sebe někoho, kdo by mě podporoval, ale 

současně nemůžu mít takové potíže, se kterými se potýkám teď. Nebyl 

bych schopný se s tím vypořádat. Takže právě teď nejsem připravený na 

žádné závazky a upřímně, chci se rozhlédnout kolem. 

Oba, Charles i Gene, shledali nemožným udržovat neukončené 

sexuální vztahy, protože jejich partnerky požadovaly znaky investování, 

vyhrocovaly konfliktní situace a přerušily vztahy, když muži připustili, 

že nejsou ochotni se zavázat. Jednou z příčin Charlesovy rozpolcenosti 

je jeho touha ovládnout pole a mít sex s ostatními ženami. Když jejich 

vztahy neuspěly, oba muži došli k názoru, že vážná citová zapojení byla 

jádrem problémů a v budoucnu by se jim měli vyhnout. Dokud nejsou 

ustáleni ve svých profesích a připraveni se oženit, chtějí mít spíš 

náhodné vztahy. To znamená, že chtějí sexuální vztahy, ale s malou 

investicí. 

 Na rozdíl od předešlých studentů medicíny, kteří pocházeli 

z poměrně konzervativní vyšší střední vrstvy, protestantských rodin, 

Aaron je žid a je aktivně zapojen v radikální politice. Považuje se za 

feministu a používá termíny jako „macho“ a „sexistický“ jako hanlivé, 

když se zmiňuje o tradičních sexuálních rolích. Nicméně, nesporně 

projevuje mužský vzorec sexuality při popisování svého vztahu 

s vysokoškolačkou, kterou potkal na politickém shromáždění: 
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Aaron 

 Svou současnou přítelkyni jsem potkal před čtyřmi měsíci na 

politickém shromáždění. Je vysokoškolačka. Vídáme se několikrát do 

týdne. Přijde ke mně okolo 10:30 a tak hodinu spolu tak zevlujeme a 

pak se spolu vyspíme. Stěžuje si, že jí mimo postel nedávám dost. Chce 

více času, více ode mě. Říkám jí, že jsem zaneprázdněný prací a 

politickými aktivitami a je to pravda. V zásadě bych chtěl mít s někým 

hlubší vztah, vytvořit něco, co funguje a je stabilní, protože tento vztah 

nikam nevede. Kdyby mě neprudila, mohl bych tím jen tak plout a užívat 

si to. Je to lepší než nic, obzvláště sexuálně, mít někoho, kdo tu je, držet 

ho. Mít pravidelný sex je rozhodně důležité, uvolnit všechnu tu 

frustraci. Sex tě upevňuje a ty ten průchod potřebuješ. Přátelství jsou 

také důležitá, ale na sexuálním vztahu je něco zvláštního: ženy tě budou 

vychovávat. 

Tento vztah splňuje svůj úkol, i když vím, že se s ní neožením. 

Dokonce teď o manželství ani nepřemýšlím a nechci se oženit dřív, než 

dokončím stáž. Někdy se cítím trochu provinile, jako bych jí využíval, že 

je to pohodlné. Ale když se na ni snažím přitlačit a ptám se jí, co 

doopravdy chce, její odpovědi jsou vyhýbavé. Myslím si, že si chce 

udržet určité množství psychologického odstupu, aby nebyla zraněna. 

Takže se necítím vinně, protože se brání a je mladá a neví, co vlastně 

chce. Má hodně času na to, aby se usadila. (JMT: Nenapadlo tě, že by 

možná chtěla, abys ty  převzal iniciativu a řekl: „Miluji tě“ a více se 

zavázal?) 

 V žádném případě! O to nemám  zájem! Cítím, že to možná ukončí, 

protože je tak nespokojená a to mě děsí, protože já potřebuji vztah, jako 

je tento. Když jste v takovémto vztahu a ten skončí, je to zničující. Už se 

mi to stalo. I když nejste zamilovaní a nijak zvlášť zavázáni, je to velká 
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ztráta. Takže to nechci ukončit. Rád bych tím tak na chvíli proplouval. 

Je fyzicky docela atraktivní. To je na tom rozhodně to nejdůležitější. 

Chtěl bych potkávat nějaké jiné ženy a příležitostně spím se ženou, 

kterou jsem znal předtím, ale ty, které mě skutečně přitahují, jsou 

zadané. 

 Aaron je vystrašený, že jeho přítelkyně možná vztah skončí, i když 

ji nemiluje a nechce žádné závazky. Tohle potvrzuje studii od C.T. 

Hilla a kolegů.3 Muži, kteří nejsou obzvláště emocionálně zapleteni, 

jsou přesto zdráhaví ukončit vztahy. Naopak, ženy, které se cítí méně 

zaujaty než jejich partneři, spíše ukončí vztahy. Aaron zdůrazňuje 

důvod pro jeho zdráhavost: díky sexu s atraktivní partnerkou se cítí 

dobře a vyvíjí se. Nicméně, díky sexu za těchto podmínek se jeho 

partnerka cítí špatně a pravděpodobně to s ním ukončí, pokud její 

požadavky na větší investice nejsou splněny. 

 Tyto rozhovory nám poskytují náhled do dvou velmi rozdílných 

sexuálních strategií. Muži se cítí uštvaní požadavky svých partnerek na 

větší investování a pokud to ženy dovolí vyhýbají se tomu čelit 

problému. Z mužského pohledu znějí stížnosti mužů docela náležitě. 

Chtějí hezké, snadné vztahy, které zahrnují dobrý sex a společnost a 

minimum problémů, tak kvůli čemu je všechen ten povyk? Proč to 

nemohly tyto ženy nechat tak, ať se to prostě stane? Ale když 

posloucháme Ingrid a Christine, vidíme ty stejné situace z jejich 

pohledu. Pro ně je dobrým vztahem ten, ve kterém se cítí bezpečně a 

jistě o tom, že je muži milují a nemohou se takto cítit, pokud nenabídne 

ty správné znaky investování. Gene, Charles a Aaron neprojevili 

stereotypní, chlapáckou touhu po sexuálních výbojích. Oni neslídili po 

barech, kde se scházejí nezadaní a nesnažili se zabodovat. Přesto je 

jejich sexuální zkušenosti přesvědčily o tom, že by v budoucnu mohli a 
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měli vyhledávat a užívat si přechodné vztahy, protože taková cesta by 

méně poškozovala jejich duševní rovnováhu a touhu po kariéře, než 

více zainteresované vztahy. Jejich zkušenosti, lekce, které si z těchto 

zkušeností odnesli a jejich výsledné strategie stojí ve zřetelném 

protikladu ke zkušenostem žen, jejichž zkušenosti je vedly k přesně 

opačnému závěru: přechodné vztahy poškozovaly jejich duševní 

rovnováhu, jejich manželské cíle a jejich kariéry.  
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Poznámky 

Úvod 

1. Metody rozhovorů se studenty medicíny a sexuálně velmi 

aktivními universitními studenty jsou popsány v Townsend 

(1987,1995) a Townsend a kol. (1995). Tyto rozhovory byly 

zakódovány a koeficienty shody mezi pozorovateli byly počítačově 

zpéracovány (Cohen, 1960; Kvalseth, 1989). Spolu s různými 

asistenty výzkumu jsem vyhodnotil interview s otevřenými 

otázkami, která byla vedena s lidmi v komunitě; inter-rater 

reliability coefficient pro tyto rozhovory nebyla zpracována 

počítačem, jejich použití je čistě ilustrační. 

2. Viz Townsend (1989, 1993, 1995, 1997); Townsend a Levy 

(1990a, 1990b); Townsend a Roberts (1993); Townsend a 

kol.(1995). 

3. K tématu, které se týká toho, že nerovné zdroje a moc plodí rozdíly 

mezi pohlavími v sexualitě a při výběru partnera, viz následující: 

Wiederman a Allgeier (1992); Townsend (1987, 1989); Townsend 

a Roberts (1993); Kenrick a Keefe (1992);  Buss a Barnes (1986). 

4. K tématu poruch příjmu potravy a vzorů ženské štíhlosti, viz Rodin 

a kol. (1984); Mazur (1986); Rothenburg (1990). 

5. Evoluční psychologové přijali, že psychologické a kulturní složky 

ovlivňují sexuální chování a způsob volby partnera, ale říkají, že v 

lidském mozku dochází ke komplikovanému způsobu 

programování, díky kterému se lze některé způsoby chování 

snadněji naučit a vyplácejí se více než jiná. Věří také, že dostupné 

důkazy ohromujícím způsobem podporují názor, že mužské a 

ženské mozky jsou rozdílně „naprogramovány“ – zvláště pak 

v oněch mechanismech vnímání a emocí, které ovlivňují sexuální 
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chování a přitažlivost, viz Barkow a kol. (1992); Tooby a 

Cosmides (1992); Daly a Wilson (1983, 1998); Symons 

(1979,1985,1987,1989); Townsend (1987, 1995); Buss (1989a, 

1989b, 1995); Ellis a Symons (1990). 

6. Oproti tomu většina teoretiků zabývajících se pohlavními rolemi 

věří, že emoce a rozdíly mezi pohlavími, o kterých pojednává v 

tato kniha, jsou jednoduše otázky postojů a přesvědčení nebo části 

„scénářů“, které jsou společensky vytvořené a naučené během 

socializace (Blumstein a Schwartz, 1990; Laumann a kol., 1994; 

Simon a Gagnon, 1986; Long Laws a Schwartz , 1977; Gagnon a 

Simon, 1973). Výrazy „role“ a „scénář“ jsou metafory převzaté 

z divadla. Stejně jako se herec může naučit mnoho různých rolí, 

pojetí role ve společenských vědách předpokládá, že se lidé mohou 

naučit téměř jakékoliv roli, které je někdo naučí nebo se chtějí 

naučit, pokud jim jsou dány stejné možnosti k tomu, se je naučit a 

osvojit si je. Pakliže toto aplikujeme na rozdíly mezi pohlavími, 

přístup založený na pohlavních rolích předpokládá, že pokud se 

muži a ženy chovají rozdílně je to proto, že tomu tak byli naučeni a 

byli k tomu povzbuzováni. Tato teorie přichází s tím, že pokud by 

chlapci a dívky a muži a ženy byli stejně vychováváni a 

povzbuzováni, tyto rozdíly mezi pohlavími by zmizely. Přestože 

mužská a ženská anatomie a fyziologie se očividně liší v důležitých 

směrech, rozdíly v chování jsou výsledkem odlišné výchovy. Tento 

pohled na věc tak předpokládá, že mozky mužů a žen jsou shodné 

– nepopsané listy, na které může být zapsán scénář pro rozdílné 

nebo shodné pohlavní role.  

7. pohled na věc předpokládá, že spojitost mezi určitými událostmi a 

emocemi je zcela určena kulturou jedince. Podle tohoto pohledu, 

by mohli rodiče své děti vychovat, posléze zabít a s požitkem sníst, 

pokud by jejich kultura takovéto jednání schvalovala. Tento 
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sociálně-konstruktivistický pohled na pohlavní role je 

nejkrajnějším opakem přístupu evolučně/adaptativního.  Myšlenka 

pohlavních rolí není zdaleka nová, ale v současné době doslala 

nový impuls s přílivem postmoderní ideologie do humanitních a 

sociálních věd. Stal se z ní převládající, „politicky korektní“ pohled 

na rozdíly mezi pohlavími na půdě většiny vysokých škol. 

8. Evoluční psychologové tvrdí, že přestože jsou emociální reakce 

naučené, některé vazby mezi emocemi a určitými událostmi se 

vytvoří snadněji než jiné. Proto jsou některé reakce na určité 

události univerzální nebo téměř univerzální. Tento postoj je 

podobný pojetí  rannějších antropologů zvané: „vyvinutá lidská 

přirozenost“ (Brown, 1991). Přestože kulturní obyčej a socializace 

mohou určité věci vysvětlit, daná lidská přirozenost a určité 

univerzální potřeby to při vysvětlování mají jednodušší. 

Antropolog Robert Redfield (1957) například uvádí, že by bylo 

jednodušší vychovat matky k tomu aby své děti s láskou 

opatrovaly, než k tomu, aby je opatrovaly a posléze snědly. 

Sexuální žárlivost mužů je toho dalším příkladem. V některých 

společnostech slouží ke kontrole a potlačení násilného chování, 

které je vyvolané sexuální žárlivostí mužů, kruté tresty, ale přesto 

se však tyto emoce u mnoha jedinců očividně vyskytují, a někteří 

muži je navzdory sankcím a trestům vyjadřují násilně (Daly a kol., 

1982; Daly a Wilson, 1988). 

Kapitola první 

1. Kinsey a kol (1948) se týkal tématu sexuality mužů; Kinsey a kol. 

(1953) srovnání mužské a ženské sexuality. 

2. Clement a kol. studoval vysokoškolské studenty v Německu a 

přišel s tím, že rozdíly mezi pohlavími do určité míry zmizeli, např. 
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věk v době prvního pohlavního styku a počet sexuálních partnerů. 

Clement a kol. však přiznává, že důvodem proč měli mladé Němky 

pohlavní styk dříve a častěji než Němečtí mladíci, bylo spíše to, že 

si za sexuální partnery vybíraly starší muže, než to, že by oproti 

mužům byly sexuálně svobodnější. Rozdíly mezi pohlavími 

v sexuálním chování a sexuálních postojích se do určité míry 

v západních společnostech od dob Kinseyho studií zmenšily 

(Alzate, 1984; Blumstein a Schwartz, 1983; Clement a kol., 1984). 

Avšak stále jsou výrazné v míře masturbace, načasování a 

příčinách prvního vzrušení, motivaci pro první pohlavní styk a 

tendenci oddělovat sexuální vztahy od emocionálního zapojení 

(Carroll a kol., 1986; Clement a kol., 1984; Knoth a kol., 1988; 

Townsend, 1987; Useche a kol., 1990; Wilson, 1981, 1987). Roche 

(1986) shledal, že muži ve věku vysokoškolského studia jsou 

mnohem více, než ženy, ochotni omlouvat pohlavní styk „bez 

zvláštní citové náklonnosti“a zapojit se do něj; ve skutečnosti 

žádné ženy nevyjádřily tento stupeň tolerance. Nicméně, s vyššími 

stupni citové náklonnosti a  monogamního závazku se rozdíl v 

toleranci mezi pohlavími zmenšuje a v momentě, kdy do sebe jsou 

partneři zamilovaní a schází se výhradně spolu, mezipohlavní 

rozdíly mizí. K tématu trvalosti Kinseyho základních rozdílů mezi 

pohlavími, také viz Blumstein a Schwartz (1983), Knoth a kol., 

(1988), Townsend (1987, 1995), Townsend a kol. (1995), Wilson 

(1981, 1987). 

3. Hunt (1974); Hite (1976); Tavris a Sadd (1977) dokončili průzkum 

známý jako Redbook; Blumstein a Schwartz (1983). 

4. Laumann a kol. (1994) jsou oddaní sociální konstruktivisté a tvrdí, 

že mezipohlavní  rozdíly v sexualitě jsou způsobeny výhradně 

rozdílnou socializací. Ve skutečnosti věří, že pro „sexuální energii“ 

nejsou žádné biologické základy, protože je to také sociální 
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konstrukce, která byla vytvořena společností, aby motivovala své 

občany k reprodukci (Simon a Gagnon, 1986). Přesto však sociální 

konstruktivisté stále nacházejí ty samé rozdíly mezi pohlavími, 

jaké nalezl Kinsey (Blumstein a Schwartz, 1983, 1990; Gagnon a 

Simon, 1973; Laumann a kol., 1994; Long Laws a Schwartz, 

1977). Ke kritice sociálně konstruktivistického pohledu na 

pohlavní role, viz Závěr v této knize. Pro zhodnocení studií 

používajících biologicko-evoluční a sociálně-psychologický 

přístup, viz Bailey a kol. (1994), Feingold (1992) a Singer 

(1985a,b). 

5. Lewin (1982) podává zprávu o švédských adolescentech. Knoth a 

kol. (1988) vyzpovídal středoškolské a univerzitní studenty 

z různých zeměpisných částí USA. Bailey a kol. (1994) a 

Jankowiak a kol. (1992) studovali homosexuály a lesbičky stejně 

jako heterosexuály. 

6. Ohledně vizuální vzrušitelnosti mužů, viz Symons (1979, 1987), 

Hill a kol. (1987) a Bailey a kol. (1994).  

7. Floodová (1981). 

8. Knoth a kol. (1988), také viz diskuze Udryho a Billyho (1987) 

v Závěru. 

9. Viz Symons (1979, 1987), Hill a kol. (1987) a Bailey a kol. (1994). 

10. Bailey a kol. (1994); Singer (1985a,b); Ellis a Symons (1990); 

Symons (1987). 

11. U.S. News and World Report, 10.února, 1997. 

12. Symons (1979, 1987); Ellis a Symons (1990). 

13. Townsend (1987, 1995) a Townsend a kol. (1995) obsahují dobré 

příklady tendence mužů porušovat své sliby, vyhýbat se 

povinnostem a rozkládat své investice mezi několik žen. 
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14. Ohledně touhy žen po mazlení, předehře a dohře, viz Blumstein a 

Schwartz (1983), Denney a kol (1984), Townsend (1995), Long 

Laws a Schwartz (1977). 

15. Ohledně heterosexuálních vztahů jako kompromisu mezi 

mužskými a ženskými cíli, viz Symons (1979), Blumstein a 

Schwartz (1983), Denney a kol. (1984) a Townsend (1987). 

16. Denney a kol. (1984). 

17. Ohledně nechuti žen k tomu udržovat vztahy, které nemají žádný 

dlouhodobý potenciál, viz Hill, Rubin a Peplau (1979), Townsend 

(1987, 1995) a Townsend a kol. (1995). 

18. Jules Henry (1963) vytvořil termín  osobní banka k tomu, aby 

popsal zoufalou touhu adolescentů po popularitě, o kterou by mohli 

opřít svou trvale nejistou totožnost a sebeúctu. Henry nepředvídal, 

že by křehkost vztahů mezi dospělými v devadesátých letech 

mohla prodloužit tuto stránku dospívání natrvalo. Riesman a kol. 

(1950) ve své klasické studii nazvané Osamělí dav ( The Lonely 

Crowd) rozebírá to, jak ovlivňují sexualitu  záležitosti jako je 

zábava a vzpruha osobní hodnoty a oblíbenosti. 

19. Ohledně studentů medicíny, viz Townsend (1987), ohledně 

studentů práv, viz Townsend a Roberts (1993). 

20. Bell a Weidberg (1978). Homosexuální i heterosexuální muži 

vyjadřují stejnou touhu po příležitostných vztazích a 

mnohonásobných sexuálních partnerech, avšak homosexuální muži 

mají příležitostných vztahů více, než muži heterosexuální, patrně 

proto, že i ostatní homosexuální muži mají stejnou touhu jako oni, 

zatímco touha heterosexuálních mužů po příležitostném sexu je 

omezována touhou žen po investicích (Bailey a kol.,1994). 

21. Symons (1979) jako první poukázal na to, že základní sexuální 

touhy mužů a žen jsou zjevnější na chování homosexuálů, spíše 
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než heterosexuálů, neboť heterosexuálové musejí své chování 

pozměnit aby vyhověli tužbám a schopnostem svého partnera. 

22. Sociální konstruktivisté (Gagnon a Simon, 1974; Blumstein a 

Schwartz, 1983), stejně jako evoluční psychologové ( Symons, 

1979; Bailey a kol., 1994) rozpoznaly v chování homosexuálních i 

heterosexuálních mužů i žen Kinseyho základní rozdíli mezi 

pohlavími v sexualitě. 

23. Shilts (1987a,b). 

24. Ohledně rodičovských investic, sexuálních strategií a emocí, viz 

Symons (1979), Buss (1989b, 1993, 1995), Buss a Schmitt (1993) 

a Kenrick a kol. (1990). 

Kapitola druhá 

1. Kategorie, podle kterých byly tříděny rozhovory se studenty medicíny ( 

Townsend, 1987) a sexuálně velmi aktivními studenty nižších ročníků 

vysokých škol (Townsend 1995; Townsend a kol. 1995) pochází 

z teoretické literatury ( Symons, 1979) a mých vlastních výzkumů 

(Townsend 1987). Rozhovory roztřídili jeden muž a jedna žena, kteří 

nebyli znalí testovaných hypotéz. 

Tabulka č.1 

 Sexuální chování a postoje studentů medicíny, rozděleno podle 

pohlaví. 

 procenta 

 Muži Ženy  

1.Počet sexuálních partnerů   

Žádný 0 20 

1  0 25 
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2-4 45 25 

5-7 20 25 

8-11 10 0 

12-16 10 0 

17-25 5 5 

Více než 25 10 0 

2. Věk, kdy měl jedinec první pohlavní styk   

15-17 35 10 

18-19 50 25 

20-21 15 30 

21-24 0 15 

Nikdy  0 20 

3. Kdy by jste se chtěl/a v ideálním případě 

ženit/vdávat? 

  

Ve 3. ročníku na medicíně 0 5 

Ke konci 4. ročníku 10 45 

Během stáže 45 35 

Po stáži 40 0 

Záleží na mnoha okolnostech 0 15 

Neplánuji se ženit/vdávat 5 0 

4. Z jakého důvodu upřednostňujete svatbu v tuto 

dobu?  

  

Je to příhodnější (např. možnost získání stáže 

 dohromady s partnerem) 

15 30 

Chtěl/a bych založit rodinu okolo věku 30ti let 0 60 

Starost o zvyšování či snižování šancí na sňatek 0 45 

Být provdán/a za studenta medicíny by mohlo být 

pro partnera těžké 

10 0 
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Nepřipravenost na svatbu; strach hnát se do tak 

vážného závazku 

45 0 

Po stáži budu mít partnerovi více co nabídnout 20 0 

Upřednostňuji stálost a podporu plynoucí 

z manželského svazku během stáže 

10 0 

Raději bych se neženil/nevdávala 5 0 

5. Jaké potíže během snahy dosáhnout výše 

uvedené cíle očekáváte?  

  

Po odpromování bude těžší si najít vhodného 

partnera 

5 50 

Opačné pohlaví nebude chodit s vrstevníkem, 

který je kvalifikovaný odborník 

0 30 

Vídám pouze spolužáky a s těmi raději 

nechodím 

15 0 

Žádné problémy; mám hezký vztah 25 10 

Chodit s někým z jiného města je těžké 5 20 

Raději bych se vážnému vztahu v tuto dobu 

vyvaroval/a 

20 0 

Šance najít si atraktivního/atraktivní 

partnera/partnerku vzrůstá s tím jak roste můj 

sociální status 

15 0 

Záleží na tom jak dopadne současný vztah 10 30 

Najít přijatelného partnera by mohl být problém 5 0 

6.Chtěl/a by jste nyní mít vážný vztah – takový, 

který by mohl vést až ke svatbě? 

  

Raději by se nyní vyvaroval/a vážného vztahu 35 0 

Chce vážný vztah, ale ještě nepotkal tu 

pravou/nepotkala toho pravého 

10 90 

Nyní má dobrý vztah  25 10 
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Chce vážný vztah,ale z různých důvodů je to 

nepravděpodobné 

55 0 

Zúčastnilo se 20 mužů a 20 žen. V některých případech překračuje 

procentuální součet hodnotu 100, protože účastníci uvedli více než 

jednu odpověď k dané otázce. 

2. Ohledně emocí, sexuálních strategií a duševních pochodů, viz Tobby a 

Cosmides (1992); Daly a Wilson (1988); Daly a kol. (1982); Nesse 

(1990); Buss(1989b,1995); Buss a kol. (1992); Buss a Schmitt (1993); 

Sy,oms (1979, 1989). Antropolog Donald Symons (1979) tvrdil, že si 

ženy a muži na určité druhy sexuálních zážitků vyvinuli rozdílné 

emocionální reakce proto, že v průběhu lidské historie čelili při výběru 

partnera na sex a manželství odlišným nebezpečím a příležitostem. Sex 

s malou investicí zvyšoval mnohem více mužský, než ženský 

reprodukční úspěch, proto se u mužů vyvinula méně vybíravá sexuální 

strategie. Přestože muži obyčejně do svých manželek a dětí hodně 

investují, mají také větší sklon k tomu být zapleteni do sexuálních 

vztahů s dalšími partnerkami, které vyžadují minimální investici. 

 Emoce jsou duševní ohodnocení zkušeností: říkají nám, díky čemu 

se cítíme dobře a díky čemu špatně. Takový druh sexu, který poslouží 

mužskému reprodukčnímu zájmu často pracuje proti zájmu ženy a to co 

poslouží nejlépe reprodukčnímu zájmu ženy, nemusí nutně být ku 

prospěchu zájmům muže. Protože ženě se může stát, že bude oplodněna 

a opuštěna, kdežto muži ne, emoce ženy se vyvinuli k ocenění kvality a 

spolehlivosti mužské investice. Tyto emoce působí jako poplašný 

systém, který nutí ženy zkoušet a hodnotit investice a napravovat 

nedostatky, i když se v investicím snaží být lostejné. 

3. Hill, Rubin a Peplau (1979). 
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4. Laumann a kol. (1994).   


