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Program XIII. Konference O SEXUALITĚ 
Sex ve 21.století aneb O čem se prababičkám ani nesnilo. 

STŘEDA 20. KVĚTNA 2009  
15:00  Prezence 

16:00    1. část – Fuj, takové prasárny! [ sdělení ] 
aneb Prababičky nevěřícně kroutí hlavou 

17:30 Přestávka 

19:00 Slavnostní zahájení konference 

19:15 2. část – No to snad není moţný… [ panelová diskuse ] 
aneb O čem se našim prababičkám ani nesnilo 

21:30 Ukončení 

ČTVRTEK 21. KVĚTNA 2009  
08:30 Prezence 

09:00 3. část – Sexuální výchova a jak to dopadá… [ sdělení ] 
aneb Moudro prababičkám nesebereš 

10:30  Přestávka 

11:00 4. část – Ţeny, plémě ďáblovo! [ sdělení ] 
aneb Prababičky vzpomínají 

12:30 Oběd 

14:00 5. část – Sex ale vůbec není vtipný! [ sdělení ] 
aneb Prababičkám cukají koutky 

16:15 Přestávka 

16:45 6. část – The Best of… [ výběr sdělení ] 
aneb Prababičky bilancují 

17:30 Večeře 

19:00 7. část – Uf! Uf! Hek hek! Uf! [ společenský večer ] 
aneb Jak (se) rodí prababičky 

PÁTEK 22. KVĚTNA 2009  
09:30 8. část – Jak se šuká kapitalistům [ sdělení a panelová diskuse ] 

aneb Prababičky čekající u plotny 

11:00 Přestávka 

11:30 9. část – A takhle to končí… [ dílna v plénu ] 
aneb Prababičky ve zpovědnici 

13:00 Závěr konference 
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Program podrobně 

STŘEDA 20. KVĚTNA 2009 DEN PRVNÍ, PŘEDEHROVÝ 

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 konference 
Fuj, takové prasárny! 
aneb Prababičky nevěřícně kroutí hlavou 

 

Zlatý český ručičky 
Pavel Kozák 
Zkušenosti s GoogleGroup nekoitálního sexu "Onanie" [ Sdělení – 15 minut ] 

Za časů normalizace plnila Hudební mládeţ i několik nehudebních funkcí, které měly blíţe 
spíš k tématům naší konference: fungovala jako seznamka (včetně menšin), jako psycho-
terapeutické a surrogátní pracoviště, a to s celorepublikovou působností. Bylo by ale moţno 
ustavit organizaci, v níţ by se lidé sdruţovali kvůli těmto funkcím, a která by byla také 
kulturní? GoogleGroup Onanie by měla sdruţovat lidi, kteří mají nekoitální standard sexu        
za samozřejmou alternativu k penetračnímu sexu, ale také vytvářet k němu organizační 
podmínky, a to na úrovni plné legálnosti a ekonomické vyváţenosti pro všechny zúčastněné. 
Bezprostřední inspirací ale byl náhodný, úspěšný pokus obsadit v diskusi největšího www-
vyhledávače toto klíčové slovo. Skupina chce být life-stylovým (tedy spíše zábavným) 
příspěvkem k řešení tak váţných témat, jako je usměrnění sexuálních sluţeb a boj proti 
HIV/AIDS, dysfunkce v partnerském souţití, stabilita manţelství a plánované rodičovství.         
K tomu by se dalo vyuţít i zábavné nasazení nekoitálního sexu formou CFNM. Jedním             
z mezních, ale ţivých témat debaty zůstává, zda a jak uzákonit uzavírání "orálního 
registrovaného partnerství" heterosexuálů. Diskutujme o omezujících faktorech fungování 
takového hnutí! 

 

Chemický orgasmus 
Jana Justinová 
Vliv drog na sexualitu [ Sdělení – 20 minut ] 

Problematika vlivu psychoaktivních látek na sexualitu jejich uţivatelů je poměrně málo 
probádaná. Jde o oblast na pomezí několika vědních disciplín: sexuologie, psychologie            
a adiktologie. Příspěvek nabízí základní přehled vlivu jednotlivých psychoaktivních látek           
z kategorie legálních i nelegálních drog na lidskou sexualitu a upozorňuje na problémy, se 
kterými se mohou odborníci při své práci setkat. 
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Není orál jako orál… 
Petr Weiss 
Sex a kouření [ Sdělení – 15 minut ] 

Přehledový výzkum o vlivu kouření na erektilní schopnost a plodnost u muţů. 

 

Nevaţ se, odvaţ se!  
Eva Jozífková, Jitka Lindová, Jan Havlíček, Flegr Jaroslav 
Evoluce nebo deviace? Sexuální vzrušení dominancí a submitivitou souviselo                 
s reprodukčním úspěchem [ Sdělení – 15 minut ] 

Při sadomasochistickém sexu (přesněji v rámci tzv. dominance a submitivity v sexu, 
spadající podle diagnostických manuálů pod sadomasochistický sex) dosahují osoby 
sexuálního vzrušení přehnaným zdůrazněním nadvlády a podřízení se. U sociálně ţijících 
savců včetně člověka je vysoký hierarchický status samce povaţován za jasný znak 
genetické kvality. Tato reprodukční strategie by mohla být ultimátní příčinou preference pro 
dominanci a submitivitu v sexu.  

 

Dětma nezatopíš… 
Petra Štefková 
Tajné hubení dětí ve středověku [ Sdělení – 10 minut ] 

Nad morálkou české společnosti renesance a baroka dohlíţel veřejný dozor. Vzorce 
sexuálního a erotického chování byly utvářeny morálními normami a podléhaly tudíţ přísné 
mravnostní kontrole veřejnosti. Prameny pro získávání informací z této oblasti ţivota našich 
předků jsou velmi různorodé. Ale přesto se shodují v jednom rysu. A to, ţe jedním                     
z nejzávaţnějších provinění proti morálním normám tehdejší doby, vedle smilstva či sodo-
mie, je snaha o potracení neřádně nabytého plodu či infanticidium. Přestupky vůči morální-
mu kodexu byly "odměňovány" pestrou škálou trestů. Uţ během vyslýchání a zjišťování viny 
dotyčného, byly dle přesvědčení, ţe při pouhém ústním výslechu nemluví obviněný pravdu, 
pouţívány mučící výslechové praktiky, za účelem zajištění pravdivé výpovědi hříšníka. 
Máme doloţeno mnoho konkrétních případů provinění proti morálnímu kodexu vyznáva-
nému v daném časovém období. Tyto se liší nejen podstatou spáchaného provinění 
a následně rovněţ také mravnostními, kázeňskými či fyzickými postihy. 

17:30  Přihlašují se opozdilí účastníci, 
někteří jdou povečeřet, jiní uţ popít… 

19:00  Celebrity zamačkávají slzy v oku 
a slavnostně zahajují konferenční klání klaněním se… 

19:15  Začíná 2. část konference 
No to snad není ani moţný! 
aneb o čem se Prababičkám ani nesnilo 
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Hledá se Super(Sex)Star 
Petr Parma, Radim Uzel, Petr Weiss a spol. 
No to snad není moţný! [ Panelová diskuse – 120 minut ] 

Vzpomínání na zajímavosti, nezvyklosti či aţ kuriozity z psychologické, psychoterapeutické       
a sexuologické praxe aneb Co bylo, je a bude normální a nenormální v sexualitě a lidských 
vztazích aneb O čem se nám dnes ani nesní... 

! UPOZORNĚNÍ ! Všichni účastníci v plénu nechť si připraví svůj příspěvek, neb mohou být 
kdykoliv vtaţeni do hry... 

21:30  Končí vítání se, rozbíhá se osobní výměna zkušeností… 

22:00  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, 21. KVĚTNA 2009 DEN DRUHÝ, ORGASMICKÝ 

08:30  Dobrý den. 
Přihlašují se největší opozdilci, probouzejí se největší ospalci, den zvolna 
začíná… 

09:00  Začíná 3. část konference 
Sexuální výchova a jak to dopadá 
aneb Moudro Prababičkám nesebereš 

 

Jsem vilný jako býk a chytrý také tak  
Zuzana Trúchla, Miroslava Debnáriková, Ingrid Oravcová 
Sexuálna výchova v Domove sociálnych sluţieb Nádej Vidiná [ Sdělení – 10 minut ] 

Príspevok sa venuje problematike sexuálnej výchovy v Domove sociálnych sluţieb Nádej, 
kde sú klientami mentálne postihnutí ludia vo veku 12–37 rokov. 

 

Fottere! ebat! Jucka! Joder! Eliquo! Baiser! Fuck! 
Jaroslav Prouza 
Sexuální výchova, partnerství, těhotenství a rodičovství u klientů Zařízení pro děti – 
cizince [ Sdělení – 20 minut ] 

Za dobu působení Zařízení pro děti – cizince vznikla řada zkušeností s problematikou 
přístupu k sexualitě podle země původu, sociálních a náboţenských zvyků. 
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Bohemian Baby Boom 
Jiřina Kocourková 
Reprodukční chování české populace v evropském kontextu [ Sdělení – 15 minut ] 

Česká republika v posledních čtyřech letech zaznamenala výraznější vzestup počtu ţivě 
narozených dětí. Tento vývoj lze povaţovat za výsledek souběhu dvou jevů: opoţděného 
kompenzačního efektu posunu plodnosti do vyššího věku ţen a nástupu nového reţimu 
reprodukčního chování. Zřetelný nárůst intenzit plodnosti ţen kolem věku 30 let je indikátor-
rem formování nového modelu, tzv. modelu pozdní plodnosti, který je charakteristický pro 
většinu západoevropských populací. 

 

Bruselská sodomie 
Jaroslav Zvěřina 
Sexuální role a politika [ Sdělení – 20 minut ] 

Sexuální role, feminismus, genderová korektnost a jejich projevy v politické praxi v Česku         
a v EU. 

 

F60.8 - Pornografická porucha osobnosti 
Miroslava Bruncková, Štefan Vendel 
Osobnostné faktory človeka a sledovanie pornografie [ Sdělení – 10 minut ] 

Práca sa zaoberá otázkou, či osobnostné faktory (vlastnosti) súvisia so sledovaním porno-
grafie, hlavne s frekvenciou jej sledovania. 

10:30  Účastníci společensky ko(nve)rzují, popíjejí, pojídají… 

11:00  Začíná 4. část konference 
Ţeny, Plémě ďáblovo 
aneb Prababičky vzpomínají 

 

Kdybys byl radši věrnej Plzákovi a zatloukal, zatloukal … 
Laura Janáčková 
Psychosomatické příznaky u manţelek nevěrných muţů [ Sdělení – 25 minut ] 

V příspěvku jsou popsány nejčastější reakce ţen na odhalenou nevěru manţela, psychické 
mechanismy vyrovnávání se s novou situací, příznaky provázející tento proces. To vše 
ilustrováno na konkrétní kazuistice manţelky nevěrného muţe. 

 

Kdyţ uţ ţeny nemají své dny… 
Peter Koliba, Peter Koliba ml. 
Sexuální ţivot ţen po menopauze [ Sdělení – 15 minut ] 

Autoři se zabývají v přehledném sdělení problematikou sexuálního ţivota u ţen po meno-
pauze. Zaměřili se na vliv hormonálních změn na ţenský organizmus a jejich dopad na 
sexualitu ţeny. 
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Cyklistický cyklotrial 
Kateřina Klapilová 
Sexualita ve vleku menstruačního cyklu [ Sdělení – 15 minut ] 

Partnerské sexuální chování je bezesporu ovlivňováno řadou různorodých faktorů. Mezi ně 
patří také cyklické změny, které jsou pozorovány v průběhu menstruačního cyklu. Tento 
(v ţivočišné říši poměrně obskurní) fenomén můţe mít na zodpovědnost např. změny ve 
fyzické či olfaktorické atraktivitě ţen, změny v jejich flirtováním chování i ve způsobu obléká-
ní a vnímání muţů pohybujících se v jejich okolí. Neovlivňuje však pouze ţeny samotné - 
zdá se ţe muţi v partnerství svým chováním reagují na ţenin menstruační cyklus, coţ se 
projevuje například zvýšeným výskytem ţárlivostního chování či vyšší iniciací sexuálních 
aktivit v plodném období jejich partnerky. 

 

Kdybys tolik nepospíchal, sundala bych si punčocháče… 
Iveta Jonášová 
Ţenské sexuální fantazie [ Sdělení – 25 minut ] 

V posledních pěti letech jsem prováděla výzkum o ţenské sexualitě. Cca 280 ţen mi vyplnilo 
podrobný dotazník, z kterého velká část se týkala právě jejich sexuálních fantazií. Chtěla 
bych sdělit výsledky tohoto výzkumu, které nám mohou napovědět o tom, jaké mají ţeny 
fantazie (či uţ masturbační, nebo i při sexuálních aktivitách s partnerem), o čem sní, jestli to 
povaţují za normální atd. Moţná nevíme, o čem snily naše prababičky, ale naše pravnou-
čata o našich snech uţ vědět budou. 

 

Antikoncepční antipatie 
Jiří Šráček 
Co ještě nevíme o hormonální kontracepci [ Sdělení – 15 minut ] 

Hormonální kontracepce můţe negativně ovlivnit výběr ţivotního partnera - partnerky a tím       
i zvýšit rozvodovost. 

12:30  Nastává osobní výměna zkušeností, 
někdo se jde projít, jiný poobědvat a tak… 

14:00  Začíná 5. část konference 
Sex ale vůbec není vtipný! 
aneb Prababičkám cukají koutky 

 

Pacientce bylo poskytnuto pučení 
Miroslav Havlín 
Překlapy [ Sdělení – 15 minut ] 

Ryze úsměvná prezentace překlepů a kuriozit z dokumentace naší firmy. P.S. Název sdělení 
není překlep. 
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Maminko, copak to je? To je píča, Aničko… 
Martin Chochola 
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pornu, ale báli jste se zeptat [ Sdělení – 15 minut ] 

Autor přináší úsměvný výběr dotazů, které na něj byly jednotlivci a institucemi kladeny            
za posledních pět let, kdy se aktivně věnuje výzkumu sexuálně explicitních materiálů. 

 

Šukáš prostě boţsky!  
Radim Uzel 
Alláh nebo Hospodin?  [ Sdělení – 10 minut ] 

Srovnání muslimského a křesťanského sexu. 

 

Ne! Ne! Ten se tam nevejde! Ne! Au! No vidíš. Vešel. 
Petr Weiss 
Mýty v sexu [ Sdělení – 15 minut ] 

Prezentovány jsou nejčastější mýty v této oblasti, například mýtus falický, mýty ohledně 
orgazmu, mýty o souloţi apod. 

 

Potkala beruška berušku, pojala ona ji za druţku. U nás by to nešlo, ony byly z dálky, 
homosexuálky. 
Sylvie Šulcová 
Vliv lesbické orientace na výkon pomáhající profese [ Sdělení – 10 minut ] 

Výhody, přínosy, potíţe a nástrahy… 

 

15:20 Deset iminutová přestávka pro ty,  
kteří se prostě nemohou přestat smát… 

 

Černá zvěřina s hustou bílou omáčkou 
Jan Hovorka, Iveta Jonášová 
Jak chutná sex aneb metafora v párové terapii [ Sdělení – 20 minut ] 

Četli jste Dobromilu Magdalénu Rettigovou? A četli jste ji opravdu pořádně? Jak můţe babič-
čina kuchařka pomoci v terapeutickém procesu 

 

Jak se v těch preferencích zorientovat? 
Jaroslava Valentová 
Muţští bisexuálové neexistují a ţeny ţádnou sexuální orientaci nemají 
[ Sdělení – 15 minut ] 

Výzkumy zaměřené na souvislost mezi subjektivní výpovědí o sexuální vzrušivosti a měře-
ním sexuální vzrušivosti pomocí pletysmografu ukazují, ţe u muţů se subjektivní vzrušivost 
rovná vzrušivosti měřené, ale u ţen nikoliv. Znamená to, ţe sexuální vzrušivost u muţů 
rovná se jejich sexuální orientaci? A co ţeny? Kdyţ jsou vzrušivé na všechny podněty, zna-
mená to, ţe jsou všechny bisexuální nebo nemají ţádnou sexuální orientaci? Navíc to 
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vypadá, ţe bisexuálové u muţů neexistují, protoţe jejich vzorec sexuální vzrušivosti je buď 
(a to většinou) stejný jako u homosexuálních muţů nebo heterosexuálních muţů. Nyní se 
výzkum zaměřuje na výzkum vzrušivosti mozku pomocí fMRI - otázkou je, zda je porno tím 
správným stimulem k odhalení sexuální orientace. 

 

Hygienický syfilis 
Pavel Kozák 
Petice o syfilidě pornoherců v Senátu Parlamentu ČR a chování hlavního hygienika 
[ Sdělení – 10 minut ] 

Akce s peticí byla pokusem zaměřit pozornost zákonodárců na dvě sexuální scény v ČR: 
bezpečnou domácí a rizikovou nadnárodní. Epidemie i petice proběhly v druhé polovině roku 
2007, to znamená hluboce v před-krizovém období. Specifické pro tuto epidemii bylo, ţe         
se výrazně týkala zlevnění pro produkční týmy (v tomto případě z USA) a našeho zatíţení 
výdaji, přičemţ vše bylo snadno podchytitelné, neboť se produkční týmy nemohly 
nedotknout aţ  instituční úrovně civilizace a zákonů: hygienika, kulturních a správních 
institucí, bankovních transakcí. Natáčení pornofilmů má sice slogan "porn is a serious job" - 
ovšem bez povolení hygienika. Ten ovšem na petici nereagoval, jakkoli se jeho zástupci 
zúčastnili jednání v senátním výboru. Sledujme tedy, zda a jaká stanoviska bude zaujímat 
v po-krizovém období - coţ platí i pro nové standardy bank. 

16:15  Účastníci společensky ko(nve)rzují, 
popíjejí, pojídají a pokoušejí se zklidnit bránici… 

16:45  začíná 6. část konference 
… a pak jsem znala jednoho, a ten ho měl 
nejdelšího! aneb Prababičky bilancují 

 

Sexuální Pantheon 
Petr Parma, Martin Chochola 
The Best of… [ Sdělení – 45 minut ] 

Oblíbený seriál výstřiţků z veselých aţ srandovních příspěvků, které odezněly za 26 let 
konání těchto konferencí... 

17:30  Přiblíţil se večer a s ním gala program. 
Rychle se převléci, přemalovati, předkrmiti, předpíti, předpohybovati a i jiné úkony 
stihnouti 

19:00  začíná 7. část konference 
Uf! Uf! Hek Hek! Uf! 
aneb jak (se) rodí Prababičky 
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Leze to z tebe jak z chlupatý… 
Frederick Leboyer, Michel Odent, Sheila Kitzinger, Jaroslav Prouza 
Porod je porod [ Panelová všediskuse pozvolna přecházející do galavečera ] 

Zábavná večerní ferie k tématu porodnosti! Kultovní příspěvek porodního asistenta Jaro-
slava! Tlačte, maminko, tlačte! Přirozený porod v přímém přenosu! Atmosféru dotváří kvalitní 
vínko, libé zvuky cimbálovky a natřásání všelijaké. 

22:30  Vínko je téměř vypito, hlasivky vyzpívány, 
bránice vysmáta, klouby vytančeny, závity vytočeny, ebrietky vyšperkovány, den 
druhý se blíţí ke svému orgasmu… 

23:00 Končí oficiální program druhého dne. 
Moudří se jdou vyspat na další den, nedočkaví lačně diskutují odborná témata uţ 
teď a zkušení trénují na víkend. Posledním 2 skupinám je k dispozici Klub, neb 
zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory konference. Dobrou noc… 

 

PÁTEK, 22. KVĚTNA 2009  DEN TŘETÍ, ÚSTUPOVÝ  

09:00  Dobrý den.  
Ţádné formality ani zdrţovačky, jdeme rovnou na to… 

09:30  Začíná 8. část konference 
Jak se Šuká kapitalistům 
aneb Prababičky čekající u plotny 

 

sExchange: 1hod = 15€  
Pavel Kozák 
Change sex - Jaký bude sex po finanční krizi? [ Sdělení – 10 minut ] 

V krizové době musejí státní aparáty nacházet levnou podporu amatérského sexu směrem       
k bezpečným formám. Kultura a ţivotní styl v ČR - téměř bez dalších finančních injekcí - nás 
drţí (přes jistý nárůst počtu infikovaných HIV) stále o jeden řád pod úředně "malým" počtem,     
a to na 0,01% infikovaných v populaci, takţe by i Kant mohl souhlasit s tím, ţe by to na světě 
fungovalo dobře, kdyby ostatní jednali v našem stylu. Proberme tedy, co vše je pro nás 
specifické, a poloţme si otázku, proč se o náš typ civilizace víc nezajímají světové organi-
zace orientované na boj proti AIDS? Hong-kongská Deklarace sexuálních práv WAS má 
náruč otevřenou pro bezpečné typy chování, vč. nepenetračního. Národní i nadnárodní 
zákony sice podporují veřejné zdraví - v oblasti sexuálně přenosných nemocí ovšem často 
jen na papíru. Udělejme si tedy "zvětšeninu" ze psaných i nepsaných zásad institučního 
zvládání pandémie: moţná, ţe se nám objeví - jako ve stejnojmenném filmu - i ona ruka        
s pistolí? Moţná od ní odvodíme, proč není česká sexuální kultura více zkoumána a dávána 
za vzor. 
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A toto, toto a toto je tata 
Radovan Haluza 
Lze se splést v testování otcovství? [ Sdělení – 20 minut ] 

… aneb chybka se vloudí. 

 

Jak se léčí prošukaná výplata 
Petr Parma, Roman Kyselý a spol. 
Podnikatelé jako klienti manţelské, rodinné a sexuální terapie po dvaceti letech 
[ Panelová diskuse – 60 minut ] 

Vztah mezi nově vznikajícím stavem podnikatelským a zbytkem společnosti, terapeuty          
a poradce nevyjímaje, byl po "sametové revoluci" často komplikovaný. Často jsme viděli 
lehce vyděšené a znejistělé tváře na obou stranách. Jak vypadá situace po téměř 20 letech? 

11:00  Účastníci společensky ko(nve)rzují, popíjejí, pojídají… 

11:30  Začíná 9. část konference 
A takhle to končí… 
aneb Prababičky ve zpovědnici 

 
Bibi radí…  
Petr Parma 
Systemická supervize náročných případů z manţelské a rodinné terapie a poradenství 
[ Dílna v plénu – 90 minut ] 

Pohled na komplikovanější případy ve světle jejich celého systémového pozadí včetně 
osoby terapeuta, jeho očekávání, potřeb, zkušeností apod. Práce na konkrétních případech, 
které si účastníci přinesou, nebo na  modelových momentech. 

 

13:00  Váţení pozůstalí hodnotí konferenci, 
ve vzduchu je cítit blíţící se konec i začínající víkend, smutek se kloubí 
s nadšením, končí konferenční proţívání, nastává čas vzpomínek…  Vlhké 
pohledy, tichá gesta i nadšená objetí, komunita ztrácí tvar a lidé se rozplývají do 
svých soukromých ţivotů, aţ na skupinky hodně sdruţených, jeţ ještě chvíli 
setrvají spolu. Tak za dva roky! 
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VÝSTAVKA 
Po celou dobu konání konference bude v prostorách recepce 
probíhat... 
 

Jára Cimrman: Dlouhý, široký a neúnavný 
Veronika Cimermanová, Martin Jakubek 
Vyuţitie dotazníkov SAS a LAS na zistenie súvislostí sexuálnych postojov, orientácie      
v ľúbostných vzťahoch a inklinácii k nezáväznému sexu. [ Výstavka – poster ] 

Predstavenie dvoch zahraničných sebaposudzovacích škál: SAS(Sexual Attitude Scale) 
obsahujúceho 4 faktory - Permisívnosť, Sexuálne praktiky, Druţnosť a Inštrumentálnosť - 
a LAS (Love Attitude Scale) pozostávajúceho zo 6 faktorov, ktoré zodpovedajú 6 ľúbostným 
štýlom, od ktorých je táto škála odvodená. Poster bude tieţ načrtávať korelácie jednotlivých 
faktorov SAS a LAS, osobnostného dotazníka NEO FFI a konkrétnych prejavov v sexuálnom 
správaní, predovšetkým nezáväzneho sexu. Poster je zaloţený na kvantitatívnom výskume 
z roku 2007, ktorý bol robený na vzorke 107 respondentov vo vekovom rozmädzí 18 - 30 
rokov zo Slovenska a Česka. 
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