
Parma, P., Uzel, R. a kol.

Sex a lidské vztahy humorně i vážně 

Ochutnávka

Předkládáme vám jako předkrm před hlavním chodem informačních hodů 
malou ochutnávku z jednotlivých chodů (jak se to rýmuje - viz František 
Křivák).

 

(Chlapec sleduje strýce - muzikanta, jak při kremaci na kůru hraje o přestávce 
mezi hudebními výstupy s ostatními muzikanty mariáš - pozn. red.) Jako 
svědek této pochmurné hry jsem se zeptal: “Strýčku, to se tady může?“. 
“Může,“ odpověděl Pepánek, “ale karty nesmí mlaskat.“ I moje matka měla, 
možná i geneticky, k rodovému humoru blízko. Když bylo někdy v naší rodině 
dusno, ohlásila: “Zajdu si na hřbitov, abych se dostala mezi lidi...“ (Milan 
Bouchal o humoru jako zážitku, úlevě, opoře a provokaci)

Všude, ve všem, vždy je či může být sranda a smích. A humor. Jen se dívat 
a vidět. Poslouchat a slyšet. Otevřít se tomu. Vyjít vstříc. Pochopit a rozumět. 
I srdcem. To život tropí průšvihy, šprťouchlata, ptákoviny a píčoviny, srandu a 
legrácky... (František Křivák v pojednání na téma Křivák v sexualitě a lidských 
vztazích)

V okamžiku, kdy se zrodilo klasické západní sochařství, vulva zmizela v 
ilegalitě. Jejich Venuše mají již jen pahorek, který nese jejich jméno, ale 
postrádá posvátný les. Sochař již neměl právo vytesat ani štěrbinu Misogynie - 
odpor k chlupaté zvířeckosti, nechuť k dutým orgánům dovolily, aby ženský 
erb, chlupatý a rozpolcený, byl prohlášen za nereprezentativní. Dokonce si 
myslím, že ruka umělcova se bála otvoru a dutiny. (Louis Radosa o estetice 
vulvy)

Debilní - nikdo vlastně ani neví proč ... Charitativní - když to tomu druhému 
udělá dobře ... Studijní - nevěra manželského poradce, motivovaná především 
snahou po získání vyšší míry vcítění se do některých typů klientů ... 
Vlastenecká - nejčastěji s cizinci, projev vlastenecké pohostinnosti. (Petr 
Šmolka o abecedě nevěr)

Keď si dala cigánovi, daj aj mně, daj aj mně, cigan má len jedno vajco, já mám 
dve, já mám dve. Má milá, premilá, máš bílé kolena pusti ňa mezi ně, budeme 
rodina. (Ivan Šplíchal o erotice v lidové písni)

Klient velmi živě reagoval na otázky po žádoucích změnách, po situacích, kdy 
problém není nebo kdy je menší (výjímky), po zdrojích, ze kterých čerpá při 
překonávání potíží. Stejně tak vstřícně a “objevně“ reagoval na “znormálnění“ 
jeho situace (není divu, bez ohledu na skutečnou těžkost situace, že po tom, 
co máte za sebou, je to takové, jaké je ... a tak podobně). Myslím, že byl 
rychle nakloněn uvědomovat si, že zdrojem “řešení problémů“ je především on 
sám. (Petr Parma o pomáhání ve vztahových a sexuálních problémech 
z přístupu systemického)

Muži nevědí, že je v jejich právech ženy zkracují s celkem klidným svědomím, 



neboť vrozená ženská morálka říká, že v ženských rukou je - prostřednictvím 
příští generace - blaho lidského rodu, vůči němuž pociťují závazek, vůči 
jednotlivému muži však nikoli... Nevíme, že naše zaopatřování vede k blahu 
příštích generací zprostředkovanému agenturou naší partnerky... (Eduard 
Bakalář o mezerách v mužském uvažování a chápání)

V poradnách se setkáváme možná častěji s tím, jak ženy, nespokojené se 
svými protějšky v řadě ostatních oblastí, je docela dovedně “kastrují“ i v této. 
Vždy se tvrdilo, že muži barbaři ničí kvítek křehké ženské sexuality. Pokud však 
žena chce, dokáže mužskou sexualitu zasáhnout ještě výrazněji. Stačí, aby jen 
tak v těch nejdůvěrnějších chvilkách trochu znuděně prohodila“ “Miláčku, tedy 
jestli tohle mělo být všechno, tak to ses moc nepředvedl...“ a i poměrně 
sebejistý muž začne asi brzy jako sexuální partner selhávat. (Petr Šmolka 
o manželském a rodinném poradenství na konci tisíciletí)

Některé ženy se ze strachu sexuálnímu kontaktu úplně vyhýbají. Mnohé ženy 
navazují vztahy s partnery, kteří je bijí, špatně s nimi zacházejí a často je 
emočně zneužívají. Na základě pocitu méněcennosti se snaží být postižená 
žena dokonalá, neustále pracuje a vzdělává se, aby se “vyrovnala“ druhým, ale 
žádné uspokojení jí to nepřináší. (Jiřina Dolanská o dopadu sexuálního 
zneužívání na rodinu)

Jak svléknout těch mnoho a mnoho vrstev, které jsem na sobě a v sobě 
nechala narůst, aby mě chránily před okolím a každým, kdo by se mi chtěl 
nějak přiblížit? Vrstvy, které na mně ztvrdly v pevný krunýř, pod který se 
žádný laskavý dotek nedostane. Už tolik let mě tak tíží. Jak zbavit moji kůži 
strachu ze vzpomínek a naučit ji, jak má mít z něžného dotyku radost a 
požitek? A uměla to vůbec někdy? (Jiřina Dolanská o pomáhání sexuálně 
zneužívaným a znásilněným ženám)

Z historie morálních systémů plyne jednoznačný poznatek, že sexuální 
chování, které je v určité době tvrdě sankcionováno, nejednou i pod hrozbou 
smrti, může být v jiné době či jiné společenské atmosféře považováno za plně 
normální nebo maximálně za neškodnou libůstku. Plyne z toho závěr, že když 
mluvíme o sexuálních deviacích, mluvíme často především o společenském 
systému, který určil danou sexuální normu. Čím bude tato norma 
restriktivnější, tím bude ve společnosti i více “deviací“. (Petr Weiss o normalitě 
sexuálního chování)

Tak se v evoluci rozmnožil typ muže otce, který se staral o rodinu, a typ muže 
rozsévače, který jen široko daleko své semeno, své geny rozséval. Logicky se 
osvědčila směs obou variant - prototyp muže schopného vazby, ale se slabostí 
k odskoku bokem. U ženy se vyvinula dvojstrategie držeti si živitele, ale 
příležitostně zařídit soupeření spermií. (Jiří Šráček v některých poznatcích 
o biologickém základu nevěry)

Zdá se, že frekvence incestu je mnohonásobně vyšší, než se až dosud 
předpokládalo. Diskutuje se o jeho skutečném či domnělém nebezpečí pro další 
mravní a sexuální vývoj. Zatímco výsledky odborných studií vyznívají v tomto 
směru většinou nepříznivě, ze strany osob, žijících v takzvaném dobrovolném 
incestu, je toto jednání vysvětlováno jako přirozený projev sexuality. (Miroslav 
Mitlöhner o incestu)

Masturbace je na postupu. V době kdy lidé jsou zaplavováni informacemi o 



rizicích partnerského sexu se ostatně zájem o autoerotiku zvyšuje automaticky. 
Někdy v životě onanovalo 83% mužů a 50% žen. V době, kdy byli dotazováni, 
alespoň občas onanovalo 51% mužů a 47% žen. Mýtus o škodlivosti 
“samohany“ naší populaci již neovládá. Jen 5% mužů a 10% žen se stále ještě 
domnívá, že onanie může škodit zdraví. (Petr Weiss s Jaroslavem Zvěřinou 
o stavu sexu v České republice)

Problémy s používáním kondomu nejčastěji byly uváděny: 1. Příliš malá 
velikost, 2. Mechanismus nasazení. Nejčastěji používané značky kondomů: 
Kondomy Pepino, 2. Kondomy Vulkán, 3. Kondomy Durex (Yvetta Vrublová 
o mládeži a prezervativu)

Nejvášnivějšími odpůrci pornografie jsou vlastně úchylní lidé, kteří se při 
pohledu na takovou podívanou sami zhrozí skutečnosti, že to na ně vlastně 
příznivě působí. Dosud maskovaná úchylka je náhle konfrontována se 
vzrušující podívanou, její nositel se vyděsí a zoufale hledá ztracenou sebeúctu. 
Nenávist k autorovi a distributorovi pornografie pak není nic jiného než 
typickým mechanismem přenosu. Postižený se pak sám staví do role spasitele 
lidstva a hlasatele morální čistoty. (Radim Uzel o škodlivosti pornografie - mýtu 
a skutečnosti)

Dispozice, postoje a osobnostní charakteristiky neumožňují některým občanům 
založení rodiny a manželství. Stávající právní úprava pak neřeší uspokojivě 
jejich párové soužití, pokud se pro ně rozhodli. Neposkytuje mu dostatečnou 
oporu a společenské zakotvení, nestimuluje je k udržení pevných vztahů. (Ivo 
Procházka o registrovaném partnerství pro všechny)

Z asertivních dětských práv: Mám právo určit, kdo se bude dotýkat mého těla 
a kdo ne. Mohu odmítnout všechny něžnosti a dotyky, když se mi nelíbí. Mohu 
odporovat dospělým. (Vladimír Täubner o asertivní komunikaci jako možnosti 
prevence sexuálního zneužívání dětí)

Ženy dovedou svoji věc před posuzovatelem mnohem lépe přehrát, 
zdramatizovat, posuzovatele přesvědčit. (Naši mužští předkové, aby se uživili a 
přežili, museli umět lovit, bojovat, být řemeslníky, zemědělci, obchodníky 
apod. Naši ženští předkové, aby přežili, museli umět rozpoznat kdo je kdo, 
zejména kdo je schopen dobře uživit a ochránit rodinu, jaké má potřeby, 
hodnoty a jak jej získat). (Eduard Bakalář o úskalích pro posuzovatele sporu 
mezi dvěma osobami)

Tím, že se lidé začnou chovat v sexuálním životě zodpovědněji, můžeme jen 
dosáhnout toho, že šíření STD nebude nabývat povahy epidemii a pandemií. 
Stále zde zůstane několik procent lidi, kteří se budou v pohlavním životě 
chovat extrémně nezodpovědně. Můžeme se jistě snažit nějak působit i na tuto 
v riziku žijící minoritu. Je to však velmi obtížné. Podívejme se, s jakými 
potížemi se zápasí v působení na tak dobře definovanou rizikovou podskupinu, 
jakou jsou intravenózní toxikomani. (Jaroslav Zvěřina o sexuálně přenosných 
nemocech a sexuálním chování)

V závěru si dovolím odpovědět na otázku, proč všichni partneři a partnerky 
pacienta byli ženatí, resp. vdané. Pacient se obával, že kdyby s nějakou ženou 
nebo mužem vytvořil vztah, musel by jim být plně k dispozici, jako musel být 
k dispozici své matce a jejím nenaplněným potřebám, musel by osvědčovat 
svoji velikost a dokonalost, jak to vedle matky vyžadoval také otec, který 



chtěl, aby jeho syn naplnil jeho vlastní sny a získal Nobelovu cenu. (Miroslav 
Petržela o perverzích u pacientů s narcistickou poruchou osobnosti)

Naše koučování není metodou nebo technikou, ale přístupem k těm, kterým 
pomáháme. Nevycházíme z naučených postupů, jak pracovníky někam 
směřovat, pomáháme jim, aby se sami dostali, kam firma a oni potřebují. Vše 
v koučování směřuje k uvolnění a posílení vnitřních zdrojů pracovníků, potřeby 
a chuti na sobě pracovat a pomáhat ostatním pracovníkům. (Petr Parma 
o koučování jako pomoci manažerům nejen při firemní komunikaci)

Preto sme správanie tejto skupiny podnikateľov nazvali “syndróm hovna na 
polici“. Väčšinou ide o mužov s učňovským, nanajvýš stredoškolským 
vzdelaním, ktorí sa pred revolúciou adekvátne profesne realizovali.U časti 
týchto mužov sa rozvinulo po zahájení podnikania v rámci oslnenia titulom 
“pán podnikateľ“ buď problematické pitie alebo až závislosť na alkohole. 
(Anežka Imrišková o slovenském podnikateli a jeho obětích v psychiatrické 
klientele)

Věk při prvním pohlavním styku: 13 až 18 let (průměr 15,5). První pohlavní 
styk ve věku do 15 roků mělo 49%. Počet sexuálních partnerů mimo sex za 
peníze byl 4 až 20 (s průměrem 10,4). Počet sexuálních partnerů za peníze - 
uváděná čísla jsou stovky až tisíce. Nejmenší počet 20 ročně, nejvyšší 6000 za 
celou asi desetiletou profesionální kariéru. (Jaroslav Zvěřina o sexuálním 
životě pracovnic pražských erotických salonů)

Brzy to zjistil i Radim Uzel, který z tábora útočníků rychle přeběhl k doktoru 
Brzkovi, aby se s ním marně pokoušel vysvětlit, že sexuální výchova není 
koitus na katedře ani felace pod školními lavicemi. Bojovníci a hlavně bojovnice 
neslyšeli. Asi jim v hlavách příliš silně rezonoval samotný název SEXUÁLNÍ... 
(Petr Parma o sexuálně nesexuálním sexu)

Co je ve vašich očích sexuální zneužívání? Dědeček uchopil svoji třináctiletou 
vnučku za prsa: “Už ti rostou?“. Farář zasvěcuje desetiletou dívku do tajemství 
poštěváčku. Osmiletá dívka sedí svému otci na klíně. Otec dostal erekci a 
dceru si na klíně nechal. (Vladimír Täubner o metodice asertivní komunikace 
jako prevenci sexuálního zneužívání dětí)

Často proklamovaná teze, že sexuální výchova do škol nepatří, že škola nemá 
důvěru rodičů, bere na základě rozsáhlého anketního šetření (N = 2186) za 
své. Celkem 89,4 % respondentů na otázku, zda škola má být garantem 
sexuální výchovy, odpovědělo jednoznačně “rozhodně ano“. (Kamil Janiš 
o pojetí a realizaci sexuální výchovy, zejména na školách)

Budova byla přeplněna, svěřenci spali i po čtrnácti na pokoji s patrovými lůžky. 
Neměli tam žádné noční stolky ani skříně. Vše bylo centrální (sprcha, jídelna, 
kuchyně a šatna), i spodní prádlo kolovalo. Sprchování probíhalo jen v určené 
dny a hromadně, toalety neměly dveře, aby se zde svěřenci nemohli zavírat. 
Svěřenci masturbovali ve společných prostorách a ve všech tmavých koutech 
budovy. (Jana Jindrová o zkušenostech se sexuální výchovou mentálně 
postižených dospělých)

Na Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou jsem po dohodě s ředitelem 
školy začal před čtyřmi lety realizovat dlouhodobější projekt “Výchova ke 
zdraví“. Pro nižší gymnázium je zařazen nepovinný předmět “Výchova ke 



zdraví“, pro vyšší gymnázium “Diskusní klub studentů“. Zaměstnání jsou 
realizována netradičními formami, pracuje se proaktivními metodami 
vyučování. (Karel Rydlo o sexuální výchově v pedagogické praxi)

Ochrana dětí a mládeže před sexuálními pocity, masturbací a pornografií je 
kulturním artefaktem naší společnosti. Nevyskytuje se ani v přírodě, ani u 
primitivních národů. Expozice nahoty v žádném případě nevyvolá u dětí 
sexuální pocity. Ty jsou přítomny i bez toho. Tabuizace sexu v mládí a 
udržování sexuální abstinence za každou cenu až do sňatku vede naopak k 
novomanželským traumatům. (Radim Uzel o pornografii bez předsudků)

Standardně je naprogramováno: sebehodnocení, hodnocení partnera, otce, 
matky, ideálu sebe, ideálního partnera a odhad hodnocení vlastní osoby 
partnerem. Počet třídění lze aktuálně omezit či rozšířit na 10. Program 
umožňuje srovnání dvou vyšetření (například partnerů), vyvolaných současně 
do dvou oken na obrazovce. (Jiří Mellan o Learyho testu interpersonálních 
vztahů)


