PŘÍLOHY
Dotazník

U

Katedra obecné antropologie,
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
Vážená paní/slečno,
dovolte, abychom Vás podrobněji informovali o výzkumném projektu, kterého jste se rozhodla zúčastnit. Tato
studie je součástí dlouhodobého výzkumu zabývající se sexuálním chováním žen a mužů. Konkrétně se tato část
zabývá sexuálními fantaziemi žen. Součástí výzkumu je vyplnění baterie dotazníků týkajících se základních
demografických údajů a různých aspektů sexuality, zejména vašich sexuálních fantazií. Prosíme, udělejte si
pohodlí a věnujte zpracovávání Vašich odpovědí dostatečný čas a pozornost.
Jaká je Vaše role ve výzkumu?
- žádná osobní data, tj. ani Vaše jméno či Vaše osobní údaje, nebudou poskytnuta třetím osobám a nebudou
žádným způsobem zveřejňovány
- Vaše účast je zcela dobrovolná a můžete kdykoliv odstoupit
- Vaše odpovědi budou uchovávány v elektrické podobě a budou použity k zodpovězení našich výzkumných
otázek a vytvoření sady erotických textů, které budou použity v dalších navazujících studiích - všechny texty
budou upraveny a změněny tak, aby nebylo možné identifikovat autorku
- data budou skladována zcela anonymně a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o psychologickém
výzkumu
- publikovány budou pouze celkové závěry, nikoliv výsledky týkající se jednotlivých účastníků
- nejsou známa žádná rizika spojená s účastí ve výzkumu, budete-li však cítit jakékoliv pochybnosti, neváhejte se
na nás kdykoliv obrátit
Děkujeme za účast na výzkumu.
Kamila Boudová, Mgr. Jakub Binter, Mgr. Lucie Krejčová a Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Nyní bychom Vás rádi požádali o vyplnění informovaného souhlasu, který je nutný k další výzkumné činnosti:
Prohlašuji, že jsem byla seznámena s podmínkami účasti na tomto výzkumu a že se jej chci dobrovolně zúčastnit.
Beru na vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a budou použity pouze pro
vědecké účely.
Ano, souhlasím.

Ne, nesouhlasím.

If Ne, nesouhlasím. Is Selected, Then Skip To End Skip
of Survey
Logic
Add Block

SocDemo

Q4

Jaké je vaše pohlaví?
Muž

Žena

If Muž Is Selected, Then Skip To End of Survey Skip Logic

Q6
Kolik je vám let?

Page Break

Q8





Jak velká je obec, ve které převážně žijete dnes?
v obci s méně než 10 tisíc obyvateli
v obci s 10 až 40 tisíci obyvatel
v obci s 40 až 100 tisíci obyvateli
v obci s více než 100 tisíci obyvatel
Page Break

Q10
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
neukončené základní vzdělání nebo základní vzdělání

vyšší odborné vzdělání (Dis.)

střední odborné (bez maturity)

bakalářské (Bc., BcA.)

úplné střední (s maturitou)

magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., aj.)

nástavbové studium (včetně pomaturitního studia)

doktorské
(Ph.D., ThD., DrSc., CSc.)


Q12
Pokud jste studovala či aktuálně studujete, jakého zaměření byla či je Vaše škola?









Humanitního zaměření
Technického zaměření
Přírodovědeckého zaměření
Medicínského zaměření
Ekonomického zaměření
Uměleckého zaměření
Nestudoval/a jsem
Page Break

Q14
Atraktivita Vaší tváře je:
1 - Velmi
neatraktivní

2

Q16
Atraktivita Vašeho těla je:

3

4

5

6

7 - Velmi
atraktivní

1 - Velmi
neatraktivní

2

3

4

5

6

7 - Velmi
atraktivní

4

5

6

7 - Velmi
atraktivní

Q18
Jak byste ohodnotili svou celkovou atraktivitu:
1 - Velmi
neatraktivní

2

3

Add Block

Vztah

Q20





Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vidíte v něm určitou
dlouhodobější perspektivu):
Jsem dosud neměla
Momentálně nemám, ale měla jsem v minulosti
V současnosti mám
Page Break

Q22

Display This Question:
If Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vi... V
současnosti mám Is Selected Edit
Jak dlouho trvá Váš vztah (v letech a měsících, např. pokud Váš vztah trvá 4 roky a 2 měsíce, zapište 4+2)?
Page Break

Q24
Dosud jsem měla partnerských vztahů (včetně současného):
Page Break

Q26
Nejdelší z mých dosavadních vztahů trval (uveďte prosím počet let a měsíců, např. pokud Váš vztah trval 4 roky a
2 měsíce, zapište 4+2):
Page Break

Q28








Jak byste ohodnotila svou sexuální orientaci?
Výhradně heterosexuální
Převážně heterosexální
Spíše heterosexuální
Bisexuální
Spíše homosexuální
Převážně homosexuální
Homosexuální
Page Break

Q30

Pro každou z následujících sexuálních aktivit zaznačte 1) v jakém věku jste takovu aktivitu poprvé
zažila (první sloupec), 2) v jakém věku jste v průběhu takové aktivity poprvé prožila orgasmus (druhý
sloupec), 3) kolikrát jste tuto aktivitu provozovala za poslední jeden měsíc - myšleno je posledních 30
dní (třetí sloupec) a kolikrát jste v posledních 30 dnech zažila orgasmus v průběhu této aktivity (čtvrtý
sloupec).
Pokud k takové situaci nedošlo (např. jste aktivitu nikdy neprovozovala nebo ne v posledních 30
dnech), zapište prosím „0“ a nevynechávejte žádné pole prázdné.

Věk první realizace

Věk prvního
orgasmu v průběhu
této aktivity

Počet orgasmů
Počet dnů, kdy k této
dosažených v
aktivitě došlo za
průběhu této aktivity
posledních 30 dnů za posledních 30 dnů

Soulož (penis proniká do
vagíny bez dráždění klitorisu)
Soulož (penis proniká do
vagíny a probíhá dráždění
klitorisu)
Masturbace (klitoridální) bez
použití vibrátoru
Masturbace (vaginální) bez
použití vibrátoru
Masturbace vibrátorem (sama,
nebo partner/ka vás dráždí)
Partner/ka vás uspokojuje
rukou (zejména dráždění
klitorisu)
Partner/ka vás uspokojuje
rukou (zejména vaginální
dráždění)
Partner/ka vás uspokojuje ústy
Partner proniká penisem do
vašeho análu
Page Break

Q40
Jaká je obvyklá délka vašeho celého menstruačního cyklu (uveďte počet dní, například 28)?
Page Break

Q42
Uveďte, prosím, datum začátku (1. den) vašeho posledního menstruačního krvácení (zapište datum ve formátu
DD/MM/YYYY)
Page Break

Q44



Je váš menstruační cyklus pravidelný?
Ano
Ne, prosím specifikujte
Page Break

Q41
Užíváte nyní některou z následujících forem antikoncepce ? (můžete zaškrtnout i více možností)



Žádnou



kombinované (hormonální) pilulky



minipilulky (pouze progesteronové)



hormonální injekce



hormonální implantát



hormnonální náplasti



vaginální kroužky



nitroděložní tělísko hormonální (např. Mirena)



nitroděložní tělísko mechanické (bez hormonů)



kondom



přerušovaná soulož



neplodné dny



pesar



spermicidní krém



jiná
Page Break

Q43
Pokud v součastnosti užíváte některou z forem hormonální antikoncepci, označte jakou značku hormonální
antikoncepce (kombinované pilulky, minipilulky, hormonální injekce, hormonální implantát, hormonální náplasti,
nitroděložní tělísko hormonální) užíváte:



Belara



Cerazette



Cilest



Depo-Provera



Diane



Femoden



Gracial



Gravistat



Harmonet



Chloe



Implanon



Janine



Katya



Laurina



Lindynette



Loette



Logest



Lunafem



Marvelon



Mercilon



Milligest



Minerva



Minesse



Minisistion



Minulet



Mirelle



Novynette



Pramino



Regulon



Sayana



Sunya



Trinodiol



Triguilar



Trinovum



Tri-Minulet



Tri-Regol



Vreya



Yadine



Yasminelle



Yaz



Jinou



Neužívám hormonální antikoncepci
Add Block

Obsah SF

Q38
Pokud je to možné, v následující části popište sexuální fantazii, která se u vás objevuje v současné době
nejčastěji. Napřed se zamyslete, zavřete oči a rozhodněte se, kterou svou SF budete popisovat.
Sexuální fantazií nemyslíme vaše sexuální touhy, proto si prosím přečtěte následující definici:

„Sexuální fantazie může být podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka na nějakou romantickou či sexuální
aktivitu. Může být čistě imaginativní nebo zcela realistická. Přichází spontánně nebo může být úmyslně vyvolána,
popřípadě vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy“
Za chvíli se pokusíte tuto fantazii detailně popsat tak, jako byste psala scénář, podle nějž by se měl natáčet
erotický film. Nejdříve si však pomocí několika následujících otázek ujasníte podobu struktury vámi
připravovaného scénáře, vyberete si kulisy, aktéry, atd., a teprve poté začnete psát samotný text.
Page Break

Q42




V jakém kontextu se tato fantazie objevuje:
při masturbaci
při sexuálních aktivitách
mimo jakoukoliv sexuální aktivitu (= denní erotické snění)
Page Break

Q58








V rámci fantazie se:
neobjevuji, jsem pouze pasivním pozorovatelem erotických obrazů
jsem ve fantazii přítomna, ale pouze jako pasivní pozorovatel, aktivit se neúčastním
objevuji se jako aktér, ale shlížím na sebe vně svého těla
objevuji se jako aktér a fantazie se odehrává z mého pohledu
z pohledu jiné osoby než já, ale jsem ve fantazii přítomna (například svádím sama sebe z pohledu jiné osoby)
z pohledu jiné osoby, se kterou se v SF ztotožňuji a jsem (doplňte např. starší/mladší, štíhlejší/obéznější, aj.)
má pozice se střídá, popíšu detailněji v rámci textu
Page Break

Q44
Počet aktérů (uveďte počet včetně vás, pokud je jich více než 6, popište je jako mnoho):
Page Break

Q46



Popište detailně důležité osoby, které se v této fantazii vyskytují (např. Já: cítím se velmi atraktivní, v uplých
šatech a na vysokých podpatcích; muž – fyzický vzhled vysoký, opálený, s vyrýsovanými svaly, s ostře řezanými
rysy v obličeji, elegantně oblečen, role kterou představuje: vyzařuje z něj nadřazenost a dominance, aj.; žena:
pěkná postava s velkými ňadry, asiatka, dlouhé černé vlasy, vím, že je zkušená a naučí mě mnoho věcí)
Já



1. osoba



2. osoba



3. osoba



4. osoba



5. osoba
Page Break

Q54

Sexuální aktivity, jež se konkrétně v dané fantazii objevují (napište prosím všechny, oddělte je čárkou):
Page Break

Q52
Prostředí, v němž se konkrétně daná fantazie odehrává (napište prosím všechny či poznámku, že se prostředí
střídá nebo že není důležité):
Page Break

Q56
Pomůcky či rekvizity, jež se konkrétně v dané fantazii objevují (napište prosím všechny, nebo napište, že se
žádné neobjevují):
Page Break

Q60



Jaké vjemy se v dané fantazii nejčastěji objevují (seřaďte je prosím tažením myši podle intenzity, jak je pro Vás
daný vjem nejdůležitější)?
1Vizuální



2Hmatové



3Čichové



4Sluchové



5Chuťové
Page Break

Q62







Struktura fantazie:
Je to lineárně se odvíjející příběh
Nemá přímou časovou posloupnost
Je zpočátku lineární a pak přejde v anachronní (ztratí časovou posloupnost)
Zpočátku nemá časovou posloupnost a pak přejde v lineární
Střídají se v ní obrazy
Obsahuje časté pohledy na detaily pohlavních orgánů
Page Break

Q72


Existuje pro vaši fantazii reálná předloha, ze které jste zejména čerpala inspiraci?
ve filmu (jakém?)



v textu (jakém?)






vaše reálná zkušenost
z vyprávění
kombinace několika materiálů, které používám
jiné (prosím, specifikujte)



ne, nejsem si vědoma, že by existovala nějaká předloha

Page Break

Q68
Zaznačte, které fáze namlouvání se v této fantazii vyskytují a jakou proporci času zabírají.
010

20

30

40

50

60

70

80

90

100

posuzování
potenciálníh
o partnera/ky

interakce,
která
předchází
dotekům
(konverzace,
úsměv...)

doteky,
mazlení, atd.

pohlavní
styk
Page Break

Q70
Pozor, nezapomeňte prosím zaznačit v rámci následujícího popisu SF pasáž, která je u vás nejvíce vzrušující či
při které dochází k vyvrcholení symbolem (V)
Page Break

Q74
DETAILNÍ POPIS VAŠÍ FANTAZIE
Nyní se pokuste tuto fantazii detailně popsat za použití parametrů, jež jste výše nastínila. Popis by měl mít délku
cca 1 stránku. Nejde o hodnocení literárně kvalitního textu, ale o text popisující fantazii tak, jak je právě pro vás (a
jen pro vás) vzrušující.
poznámka: doporučujeme Vám si tuto fantazii předepsat v textovém editoru a následně ji sem vložit

Add Block

Závěr

Q45




Z jakého zdroje jste se o tomto výzkumu dozvěděli?
od přátel
přes facebookové stránky (jaké?)
přes weby komunit (jaké?)




přes portál RůžovýSlon.cz
přes Pokusné králíky (prosím, uveďte svůj kód)



na koleji (prosím, uveďte svůj kód)



z předmětu Lidská sexualita (prosím, uveďte své UKČO)
Page Break

Q32
Chcete být informována o výsledcích výzkumu?
Ano

Ne
Page Break

Q34
Máte zájem účastnit se i dalších výzkumů skupiny evoluční sexuologie (NUDZ, Klecany) a skupiny Etologie
člověka (FHS UK)?
Ano

Ne
Page Break

Q36
Uveďte, prosím, svoji e-mailovou adresu (ta nebude předávána osobám třetích stran), děkujeme.
Page Break

Q46
Souhlasíte s tím, abychom v případě, že shledáme Váš text velmi ilustrativním, ho použili jako stimul při měření
ženského sexuálního vzrušení či ho v plném znění opublikovali v odborné publikaci? Jakékoliv možné
identifikátory Vaší osoby budou změněny.
Ano, souhlasím

Ne, nesouhlasím
Page Break

Q38
Pokud máte nějaké otázky, návrhy, připomínky nebo se chcete o problematice něco více dozvědět, kontaktujte nás na našich
webových stránkách www.fhs.cuni.cz/etologie, e-mailem (vyzkum.fantazii@seznam.cz) a nebo nám zanechte vzkaz přímo zde.

