Poradenská skupina Extima, Praha
Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Praha
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha
Česká systemická společnost, Praha
pořádají pod záštitou starosty města Uherské Hradiště

s heslem „I my… máme své dny…“

XII. konferenci O sexualitě
a lidských vztazích
Čtvrt století mezioborových setkání ke vzájemné podpoře a spolupráci,
s mezinárodní účastí, pohodou, humorem a večerem u cimbálové muziky Burčáci.
Konference proběhne

v Uherském Hradišti, 16. až 18. května 2007
ve všech prostorách Malé scény Slováckého divadla v Uherském Hradišti,
v příjemném komorním prostředí, které podporuje vzájemnou blízkost účastníků.

Program konference
ke dni 4. května 2007

Hlavní téma a bonus:
O čem se mluví... (současná žhavá
témata v sexu a partnerských vztazích)
The best of... (nejlepší příspěvky
ze všech předcházejících konferencí)

Stálé téma:
Humor v sexualitě a lidských vztazích
(rozvíjení tradice veselé konference)

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE
STŘEDA, 16. KVĚTNA 2007
15:00
16:00
17:30
19:00
19:15
21:30

Prezence
1. část - O čem se mluví... (sdělení)
Přestávka
Slavnostní zahájení konference
2. část - O čem se mluví... (panelová diskuse)
Ukončení

ČTVRTEK, 17. KVĚTNA 2007
08:30
09:00
10:30
11:00
12:30
14:00
15:30
16:00
17:30
19:00

Prezence
3. část - O čem se mluví... (dílna v plénu)
Přestávka
4. část - O čem se mluví... (sdělení a dílna)
Oběd
5. část - O humoru v sexu a lidských vztazích (sdělení)
Přestávka
6. část - The best of... (výběr sdělení)
Večeře
7. část - Společenský večer

PÁTEK, 18. KVĚTNA 2007
09:30
11:00
11:30
13:00

8. část - O čem se mluví... (sdělení)
Přestávka
9. část - O čem se mluví... (dílna v plénu)
Závěr konference

Prezence a organizace konference
Přihlašování účastníků konference bude probíhat první den konference od 15 hodin do konce programu a
druhý den od 8 do 16 hodin. Do této doby se vybírá konferenční poplatek 1.000,- Kč. Od 16 do 21 hodin
se vybírá konferenční poplatek 700,- Kč. Každý účastník, který zaplatí konferenční poplatek bude
vybaven láhví dobrého moravského vína. Zpočátku bude i výběr (kdo dřív přijde…).

PRACOVNÍ PROGRAM KONFERENCE
STŘEDA, 16. KVĚTNA 2007
Den první, shromažďovací

15:00 Dobrý den. Čas „Č” nastal, přihlašují se první účastníci, vlhnou rohovky, třepetají se ruce, linou se
nadšené výkřiky …

16:00 ZAČÍNÁ 1. ČÁST – O ČEM SE MLUVÍ...
Co už včíl, než zkoumat, že...?
Dagmar Marková, Lenka Haburajová – Ilavská
Niektoré súčasné prístupy k výskumu sexuality
Sdělení, 5 min., bez techniky
Pozvánka na výstavku, která bude probíhat v prostorách recepce konference.
Jo, kurvy jsou dnes všude, dokonce i v sexu...
Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík
Dopytová stránka prostitúcie na Slovensku a v kontexte stredoeurópskeho regiónu
Sdělení, 30 min., Dataprojektor
V roku 2006 sme uskutočnili v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu výskum zameraný
na hlbšie spoznanie dopytovej stránky po komerčnom sexe s cielom zistit, nakolko vytvára sa podiela na
potenciálnom riziku obchodovania s luďmi. Zrealizovali a analyzovali sme hĺbkové interviá s 22 osobami klientmi, prostitútkami, manažérmi a expertmi. Výsledky poukazujú na to, že aj keď prostitúcia je do velkej
miery "poháňaná" dopytom, existujú aj ďalšie mechanizmy, ktoré sú relatívne nezávislé od dopytu a ktoré
ju udržiavajú v chode. Výsledky sú diskutované v širšom stredoeurópskom kontexte, keďže autori mali k
dispozícii paralelné štúdie zrealizované v Maďarsku, Polsku, Slovinsku, ako aj v Českej republike.
Toto je mama a toto, toto a toto je tata...
Radovan Haluza
Lesk a bída komerčního testování otcovství …
Sdělení, 20 min., Dataprojektor
… aneb kam kráčí tento obor v ČR a ve světě.
Domácí box utuží leckterou rodinu...
Zuzana Prouzová
Sport jako rodinná terapie? Ano, sport pro celou rodinu opravdu existuje.
Sdělení, 10 min., Dataprojektor
Být společně a přitom každý sám za sebe - požadavek, který se nejen při rodinných krizích zná mnohdy
nesplnitelný. Recept však existuje a má zkratku OB.
17:30 Přihlašují se opozdilí účastníci, někteří jdou povečeřet, někteří už popít…
19:00 Celebrity zamačkávají slzy v oku a slavnostně zahajují konferenční klání klaněním se…

19:15 ZAČÍNÁ 2. ČÁST – O ČEM SE MLUVÍ...
Slyšeli jste to!? To snad není možné?! Sodoma, Gomora...
Petr Parma, Radim Uzel a spol.
O čem se mluví...
Panelová diskuse, 120 min., bez techniky
Hlavní pracovní večer konference začne anketou mezi účastníky Jaká témata v oblasti partnerských
vztahů a sexuality považujete v současné době za nejžhavější? Podle témat, která nejvíce „hýbou“
odbornou veřejností, budou moderátoři usměrňovat panelovou diskusi celého pléna... Startovacím
tématem může být třeba polemika Využití vlastního těla terapeutova jako nástroje sexuální terapie...
21:15 Končí vítání se a rozbíhá se osobní výměna zkušeností…
21:30 Končí oficiální program prvního dne, moudří se jdou vyspat na další dny, nedočkaví chtivě otvírají
u přihlašování se získané láhve a zkušení obdobně trénují na zítřejší večer. Posledním dvěma skupinám
je k dispozici Klub Malé scény, neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory konference.
Dobrý večer, dobrou noc…

ČTVRTEK, 17. KVĚTNA 2007
Den druhý, sdružovací

08:00 Dobrý den. Přihlašují se největší opozdilci, probouzí se největší ospalci, den zvolna začíná…

09:00 ZAČÍNÁ 3. ČÁST – O ČEM SE MLUVÍ...
Zpátky do tlup, lovci a sběrači...
Jan Havlíček, Barbara Husárová, Kateřina Klapilová, Jaroslava Valentová
Nové metody ve výzkumu partnerských vztahů a atraktivity z hlediska evoluční psychologie I.
Dílna v celém plénu, 90 min., Dataprojektor
Cílem workshopu je představení nově vyvinutých metod používaných výzkumnou skupinou humánní
etologie ve studiích zaměřených na základní výzkum v oblasti partnerských vztahů, partnerské sexuality,
atraktivity a výběru partnera z pohledu evoluční psychologie. V potaz jsou brány jak heterosexuální tak
homosexuální partnerské vztahy. Interaktivním způsobem budou představeny následující metody:
hodnocení atraktivity potenciálních sexuálních partnerů na základě standardizovaných fotografií obličeje
a hlasových nahrávek, hodnocení atraktivity subjektů podle olfaktorických vzorků z axilárních oblastí,
hodnocení žárlivosti, nedůvěry k partnerce a mate-guardingového chování na základě částečně
projektivního testu založeného na dokončování standardizovaných povídek, Dotazník Partnerské
Obezřetnosti hodnotící intenzitu žárlivosti muže a typy žárlivostního chování, retrospektivní grafické
znázornění křivek změn v partnerské a sexuální spokojenosti a frekvencích sexuálních aktivit stálých
partnerů. Dílna bude pokračovat v menším množství účastníků po přestávce..
10:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…

11:00 ZAČÍNÁ 4. A ČÁST – O ČEM SE MLUVÍ...
Jak tělo mého těla tělesní s tělem mé duše v jednom těle...
Anna Hogenová
K problematice tělesnění
Sdělení, 20 min., Dataprojektor
Příspěvek je zaměřen na intencionalitu tělesných vztahů, tzn. na úlohu tělesného schématu v životě
člověka.
Když šukáme mozkem aneb Sex bez rizika?
Martin Chochola, Petr Weiss
Pouhé obrazy mohou člověka dovést k blaženosti, nebo naopak ke dnu utrpení...
(Pro a Proti pornografii v českých luzích a hájích)
Sdělení, 20 min., Dataprojektor
Příspěvek předkládá parciální výsledky studie PSAV2005 a uvádí základní liberální i konzervativní typy
postojů vůči pozitivům a negativům fenoménu pornografie (resp. sexuálně explicitních materiálů obecně)
v rámci ČR.
Embrya a plody v břiše plném vody... (z naivní poezie)
Petr Kovář
Čilý život v lůně mateřském aneb nová generace klepe na dveře
Sdělení, 30 min., Dataprojektor
Netradiční pohled na lidský plod pomocí 3D a Live 3D ultrazvuku.

11:00 ZAČÍNÁ 4. B ČÁST – O ČEM SE MLUVÍ...
Trakční atraktivita v kontrakci atraktorů v traktoru... (Zetor)
Jan Havlíček, Barbara Husárová, Kateřina Klapilová, Jaroslava Valentová
Nové metody ve výzkumu partnerských vztahů a atraktivity z hlediska evoluční psychologie II.
Pokračování dílny v menší skupině, 90 min., bez techniky
12:30 Nastává osobní výměna zkušeností, někdo se jde projít, jiný poobědvat a tak…
13:50 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají, rozšprýmovávají a rozchichtávají se,
neboť za chvíli začíná…

14:00 ZAČÍNÁ 5. ČÁST – O HUMORU V SEXUALITĚ A LIDSKÝCH VZTAZÍCH
Objevena středověká sexuologie! Kam se hrabou Zvěřina a Weiss!
Stanislav Komárek
Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela (J. Nigryn, Praha, 1590)
(První česky psaná sexuologická příručka)
Sdělení, 20 min., bez techniky
Lomnického kniha, ač koncipována jako příručka pro boj se smilstvem ve všech jeho podobách, je
vlastně první česky psanou sexuologickou příručkou značnějšího rozsahu (přes 200 tiskových stran).
Autor, humanistický literát, důkladně probírá dobově obvyklé názory na různé formy zapovězené
sexuality, jejich třídění, popis jejich "fenomenologie", srovnání kýženého stavu se skutečným i rozmanité
postřehy z „terénu". Je dobrý důvod k domněnce, že moralistní zřetel mu byl hlavně záminkou k tomu se
daným tématem vůbec zabývat, podobně jako boj proti zemědělským škůdcům býval jediným
ospravedlněním existence zoologie.
Ach! Ich! Och! Uch! Joj! Juj! Jaj! ...!
Radim Uzel
Akustické fenomeny lidské sexuální aktivity
Sdělení, 15 min., Dataprojektor
Při lidské sexuální aktivitě jsou angažovány všechny lidské smysly. Tento příspěvek se zabývá
především sluchem a mapuje rozličné sexuální zvuky.
Rukulíbám, madam, chceš vošukat?!
Václav Urbánek
Sexismus kontra galantnost – vesele i vážně
Sdělení, 20 min., bez techniky
Anotace je dána názvem, pointy předem raději neprozradím...
Ze Střední Afriky do Střední Evropy. Opice Bonobo v pražských Kunraticích...
Pavel Kozák
Zahrada pozemských rozkoší
Sdělení, 20 min., bez techniky
Úsměvný pohled na historické proměny sexuálního chování liberálů a libertariánů na nejslavnější pražské
nudistické pláži Šeberák.
15:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…

16:00 ZAČÍNÁ 6. ČÁST – O HUMORU V SEXUALITĚ A LIDSKÝCH VZTAZÍCH
Vědci nebo prasáci? Patří humor do seriozních profesí?
Petr Parma, František Peřina, Radim Uzel, Jaroslav Prouza a spol.
The best of the best of the best of the best...
Blok sdělení, 90 min., bez techniky
Výběr toho nejlepšího od různých autorů z humorně laděných příspěvků za čtvrt století konání těchto
konferencí... Něco přednesou sami autoři, něco za ně předčítající...
17:30 Rychle se přiblížil večer a s ním gala program, rychle se převléci, přemalovati, předkrmiti, předpíti,
předpohybovati a i jiné úkony stihnouti…

19:00 ZAČÍNÁ 7. ČÁST – O HUMORU V SEXUALITĚ A LIDSKÝCH VZTAZÍCH
Vono může bejt i trochu smutno..., jen když je veselo... (Jan Werich)
Ludwig Müller, Franz Thurgau, René Sauvignon, Jaroslav Prouza
Tak copak o tom vlastně víme...?
Panelová všediskuse, aždokonce, všichni
Mimořádně, ale skutečně – mimořádně zábavná soutěž. Ostatně jako kdykoliv dříve... Účastníci budou
rozděleni do skupinek podle profesí a pak to začne: Jaké to bylo na přelomu 19. a 20. století? A co teprve
padesátá léta minulého století? A dnes? A jak tam a jak tady...? No, nebude to paráda...?
S nabušenou odbornou komisí, rozdováděnou cimbálovkou, se stříkajícím gejzírem vtipu a humoru
Jardou Prouzou a poeticky naladěnými a lehce vyděšenými účastníky se prolneme zábavným večerem
až do smrště divokých písní a tanců Moravsko-slovensko-maďarského pomezí...
22:30 Vínko je téměř vypito, hlasivky vyzpívány, bránice vysmáta, klouby vytančeny, závity vytočeny,
ebrietky vyšperkovány, den druhý se blíží ke svému orgasmu…
23:00 Končí oficiální program prvního dne, moudří se jdou vyspat na další den, nedočkaví lačně diskutují
odborná témata už teď a zkušení trénují na víkend. Posledním dvěma skupinám je k dispozici Klub Malé
scény, neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory konference. Dobrý večer, dobrou noc…

PÁTEK, 18. KVĚTNA 2007
Den třetí, odlučovací

09:30 Dobrý den, žádné formality a zdržovačky, jdeme rovnou na to...

09:30 ZAČÍNÁ 8. ČÁST – O ČEM SE MLUVÍ...
Konkurence nebo vhodný doplněk, páni sex-doktoři...?
Pavel Kozák
Tonka a Terina
Sdělení, 20 min., bez techniky
Z Hrubínovy Romance pro křídlovku známe, jak byl zasvěcován mladý muž v meziválečném období. Jak
vypadá a jak by mělo vypadat zasvěcení dnes? Je tu nějaký pokrok? Jak vypadá zasvěcení dívek?
Bojíme se surrogátování?
Co mám dělat, Sally? Poradíš?
Andor Pál
Sexuální výchova v některých masmediích
Sdělení, 10 min., bez techniky
Zkušenosti s rubrikou O sexu bez stresu a stránce o sexu.
Mohl bys mě znásilnit ještě třikrát? Prosím...
Miroslav Mitlöhner
Neobvyklé znásilnění - kazuistika
Sdělení, 15 min., bez techniky
Trestný čin znásilnění patří mezi nejzávaznější trestné činy proti lidské důstojnosti a to nejen s ohledem
na způsob provedení činu a užité násilí, ale i s ohledem na přetrvávající následky na psychice oběti, které
mohou býti někdy i trvalého rázu. V příspěvku se demonstruje případ, který se těmto poznatkům a
charakteristikám poněkud vymyká.
Pozor! Nebezpečně bezpečný sex...
Pavel Kozák
Tlučte, a bude vám natlučeno (volně podle Mt. 7:7)
Sdělení, 20 min., bez techniky
Limity ochoty současných institucí spolupracovat na nových metodách bezpečného sexu.
11:00 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…

11:30 ZAČÍNÁ 9. ČÁST – O ČEM SE MLUVÍ...
Co s lidmi, to není ono. Takhle lidské a sociální systémy, to je bašta...
Petr Parma, Simona Parmová, Martin Chochola
Systemický přístup v manželské, rodinné a sexuální terapii po dvaceti letech
Dílna v celém plénu, 90 min., bez techniky
Krátká rekapitulace vývoje systemické psychoterapie od poloviny osmdesátých let do současnosti a
ochutnávka tohoto přístupu v menších skupinkách.

13:00 Vážení pozůstalí hodnotí konferenci, ve vzduchu je cítit blížící se konec i začínající víkend, smutek
se kloubí s nadšením, končí konferenční prožívání, nastává čas vzpomínek…
13:30 Vlhké pohledy, tichá gesta i nadšená objetí, komunita ztrácí tvar a lidé se rozplývají do svých
soukromých životů, až na skupinky hodně sdružených, jenž ještě chvíli setrvají spolu. Nad hloučky se
vznáší povzdech, který by se závěrečným mottem státi mohl: „Ještěže i my… máme své dny…”.
Nashledanou za dva roky, přátelé!

VÝSTAVKY
Po celou dobu konání konference bude probíhat v prostorách recepce výstavka:
Dagmar Marková, Lenka Haburajová – Ilavská
Niektoré súčasné prístupy k výskumu sexuality
V príspevku naznačujeme vybrané súčasné prístupy k výskumu sexuality. Vycházdame z toho, že
súčasné nové smery psychologického myslenia kritizujú tradičnú vedeckú paradigmu pozitivistickej
psychológie. Poukazujeme na to, že súčasné prístupy k poznávaniu sexuality sa nezameriavajú len na
kvantitatívne výskumy, ale do popredia sa čoraz viac dostávajú kvalitatívne metódy skúmania a na poli
sociálnych vied sa etabluje aj kombinovanie týchto dvoch prístupov. Centrom vedeckého záujmu už nie
sú len behaviorálne aspekty sexuality, ale predovšetkým sociálno-psychologické.

