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kAPIToLA PáTá

Naše znalosti o ženské sexualitě jsou zastaralé

Smáli se a milovali a pak se zase smáli…

nancy Mitfordová, The Pursuit of Love

Při práci na této knize mě překvapovalo, jak neaktuální jsou naše znalosti 
o ženské sexualitě, přestože o sexu hovoříme téměř neustále. kdyby měly 
ženy snadný nebo alespoň jednodušší přístup k informacím a mohly čerpat 
z vědeckých poznatků, které jsou však momentálně širší veřejnosti nezná-
mé, rozuměly by lépe svým sexuálním a emocionálním reakcím a cítily by 
se eroticky živější a propojenější se svým okolím. Věda už v mnohém objas-
ňuje naše rozporuplné pocity spojené se snahou být milované a poukazuje 
na potřebu mužů i žen věnovat se tomu, co nazývám „Protokolem bohyně“, 
tedy erotickému chování, které aktivuje ženský autonomní nervový systém.

Jeden inspirativní rozhovor jsem udělala s Liz Toppovou, sexuální te-
rapeutkou a autorkou knihy Vaginas: An Owner’s Manual (Vaginy: návod 
pro uživatelky, 2004), která mi sdělila, že středoškolačky z vyšších roční-
ků (a to i z vyhlášených škol) nedokážou ani v dnešní osvícené době na-
jít na obrázku vulvy klitoris – stejně tak to neumí ani stejně staří chlapci. 
A zmiňovala napůl žertem některé způsoby chování, které „rozparádí ženy, 
ne muže“.1 Poslední výzkumy dokazují, že tyto „maličkosti“ a detaily, jež 
jsou často odsouvané jako „to, co lidé dělají během flirtování, ale v déle 
trvajícím vztahu je dělat přestanou“; tyto sexuální a romantické „bonu-
sy“, které je sice hezké ženám věnovat, ale v obecném povědomí nejsou 
považovány za příliš důležité, jsou ve skutečnosti pro ženskou vitalitu fy-
ziologicky a emocionálně zásadní. navíc radikálně zvyšují ženský orgas-
mický potenciál. Minimálně stejně významně podporují množství energie, 
kterou žena vkládá do vztahu, její duševní zdraví a klid. Patří prostě do 
„Protokolu bohyně“.

Člověka hned napadne – jak to, že o tom ví tak málo lidí? Tohle tajnůst-
kaření má důvodů víc. Prvním je, že psát dnes vážně a otevřeně o vagině 
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a jejích skutečných potřebách a zkušenostech je stále ještě tabu, které 
konvenční plky o ženské tělesnosti v „sexuálních poradnách“ lifestylo-
vých časopisů nijak neřeší.

Druhým důvodem, proč nové informace nepronikají do mainstreamo-
vé diskuse, je riziko, že v mnohém budou znít zprvu politicky nekorekt-
ně. není jednoduché hovořit o fyziologii ženské sexuality, aniž by se to 
protivilo genderové politice a vyvolávalo nesouhlas kvůli zjednodušování 
– jestliže se upozorní na základní ženskou biologickou podstatu, vzniká 
riziko, že to bude znít jako připodobňování žen ke zvířatům, nebo alespoň 
zdůrazňování silnějších vazeb mezi nimi a zvířaty než v případě mužů.

Jenže současné vědecké poznatky opravdu ukazují, že ženy jsou v se-
xuálním ohledu určitým způsobem zvířatům blíž než muži; také ale od-
halují, že ženy mají při sexu blíže k mystické zkušenosti. Tvrzení jsou to 
kontroverzní, ale jako feministka věřím, že důkladné probádání poten- 
ciálních zvířecích i mystických aspektů ženské sexuality nijak nepodkope 
ženské racionální, intelektuální ani profesní schopnosti.

Třetí důvod, proč nová a důležitá zjištění nejsou předmětem mediální dis-
kuse, tkví v tom, že řešení mnoha ženských sexuálních problémů nevyža-
duje nový lukrativní lék, ale spíše změnu v lidské interakci. Což by byl často 
ten nejjednodušší dosažitelný cíl – stačilo by, aby se většina heterosexuál-
ních párů začala v posteli chovat jinak. ovšem nejvýznamnější farmaceutic-
ké společnosti, nejštědřejší reklamní sponzoři novin, časopisů a webových 
stránek, které se ženskou sexualitou zabývají, si moc dobře uvědomují, že 
by jim z toho, že by z milionů mužů, kteří by se pouze naučili lépe se dotý-
kat svých partnerek, prodloužili upřené pohledy, šikovněji je drželi nebo 
je přiváděli k opravdu transformujícím orgasmům, neplynul žádný zisk.

Přesto je velmi důležité dostat tyto nové informace do světa, protože 
běžné znalosti o ženské sexualitě volají po zásadní aktualizaci. Poslední-
mi veřejně známými počiny, ze kterých dodnes čerpáme své vědomosti, 
byly výzkum deseti tisíc orgasmických cyklů, na základě kterého vyda-
li William H. Masters a Virginia Johnsonová dnes již klasické práce Lid-
ská sexuální aktivita (1966) a Human Sexual Inadequacy (Lidská sexuální 
nedostatečnost; 1970), a „zpráva“ o sexuálním průzkumu, kterou vyda-
la roku 1976 Shere Hiteová (The Hite report: a nationwide study of female 
sexuality; Informuje Hiteová: Celonárodní průzkum ženské sexuality). 
Tento průzkum vycházel ze zkušeností tři a půl tisíce žen. Již dříve jsem 
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zmínila, že Masters a Johnsonová dospěli k závěru, že ženské a mužské 
sexuální reakce jsou podobné. Tvrdili také, že mezi „vaginálním“ a „klito-
rálním“ orgasmem není žádný fyziologický rozdíl.

Masters a Johnsonová rozčilovali feministky i zdůrazňováním, že průnik 
penisu by měl sám o sobě zajistit ženám dostatečnou stimulaci, potřeb-
nou k dosažení orgasmu. Shere Hiteová tento závěr ve svém průzkumu 
napadla. Uvedla data, podle kterých přibližně dvě třetiny žen nedokázaly 
prožít orgasmus během soulože, ale často ho prožívaly během masturba-
ce; a pouze třetina zažívala orgasmus při vlastním styku.2 Tvrzení Master-
se a Johnsonové, že sexuální reakce obou pohlaví si v zásadě odpovídají, 
a poté důraz na klitoris na úkor významu vaginy z pera Hiteové, posílený 
vlnou feministických komentářů, které rovněž upřednostňovaly klitoris 
a opomíjely vaginu, v textech jako „The Myth of the Vaginal orgasm“ (Mý-
tus vaginálního orgasmu; 1970) Anne koedtové – to vše nás dostalo tam, 
kde jsme dnes. To znamená ke všeobecnému mínění, že ženská sexualita 
je té mužské hodně podobná, až na to, že některé ženy dokážou prožívat 
několikanásobné orgasmy; k obecné víře, že vagina není tak důležitá jako 
klitoris (ženské sloupky dodnes, pod vlivem eseje Anne koedtové, chyb-
ně informují, že ve vagině se nachází „jen velmi málo nervových zakonče-
ní“); a také k obecné shodě, že je sice kavalírské ženám zpočátku trochu 
pomoct stimulací (úkony, líčené jako pozlátko na květu soulože, jsou stá-
le shrnovány tím strašlivým pojmem „předehra“), ale že ženské „sexuál-
ní tempo“ se v zásadě shoduje s průběhem mužských sexuálních reakcí.

V těchto domněnkách je ale much víc, než je zdrávo. Ukazuje se, že 
mužská a ženská sexualita jsou velmi odlišné. Ukazuje se, že pro ženy 
je sexuálně významný nejen klitoris, ale i vagina, bod G, děložní hrdlo, 
hráz i konečník. nedávné výzkumy zjistily, že tvrzení Masterse a Johnso-
nové o tom, že každý ženský orgasmus prochází klitorisem, je chybné. 
Podle nejnovějších dat jsou klitoris a bod G propojeny jednou nervovou 
strukturou, a jak potvrzují záznamy doktora komisaruka pořízené na zá-
kladě empirického zkoumání magnetické rezonance, ženy mají nejméně 
tři sexuální centra – klitoris, vaginu a ústí děložního čípku (přičemž on 
sám přidává ještě čtvrté, prsní bradavky).

když jsem se poprvé dozvěděla, že sexuální citlivost děložního čípku 
byla vědecky potvrzena, byla jsem v šoku, že o tom v popularizačních 
článcích nic není (i když v literatuře ano: „Tkáň na konci vaginy toužila 
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po průniku. Vtočena dovnitř a otevřená, připravená sát. Její masité stěny 
se vlnily jako mořské sasanky snažící se vtáhnout dovnitř jeho mužství. 
[…] otevřela ústa, jako by otevírala vaginu, ukazovala její hlad, a teprve 
pak se prudce ponořil na její úplné dno a ucítil její kontrakce […],“ píše 
Anaïs ninová, která v povídce z Delta of Venus [Venušin pahorek]3 neče-
kala na vědecké potvrzení). Byl to jeden z podivných informačních vý-
padků, které, jak jsem si při ztíženém studiu uvědomovala, potkávaly na 
poli ženské sexuality jeden vědecký objev za druhým. kdyby se vědecky 
potvrdil šestý smysl, kdyby se, nedej bože, zjistilo, že každý muž má ně-
kde schovaný ještě jeden sexuální orgán, nebyl by z toho snad hlavní trhák 
do večerních zpráv?

Další výzkum ukázal, že celá debata „vagina versus klitoris“ – Masters 
a Johnsonová versus Shere Hiteová – má chybný rámec: Bod G, umístěný 
uvnitř vaginy (pochvy) nahoře, je dnes mnohými vědci považován za sou-
část klitorisu, konkrétně za jeho kořen. Dnes je už vědecky potvrzeno, že 
ženské pohlaví, zahrnující všechny zmíněné oblasti, má mnohem složitější 
funkce a zázračnější schopnosti, než může „praktické přirážení“ Masterse 
a Johnsonové vůbec zúročit nebo než jednosměrně, mužsky zacílený mo-
del ženské sexuality (dodnes popularizovaný napříč sexuálními porad-
nami časopisů od Dobré hospodyňky po Cosmopolitan) dokáže pojmout.

Ženy jsou uzpůsobeny k prožívání mnoha různých forem orgasmů a je-
jich potenciálně nekonečnou řadu může přerušit jen fyzické vyčerpání. 
Pokud ženské sexualitě porozumíte a budete se snažit uzpůsobit tempo 
podle ní, což sice znamená nasadit laťku hodně vysoko (ale snad ji bude-
te chtít nasadit), poznáte, že některé ženy dokážou při vhodném zachá-
zení dokonce ejakulovat a v momentě orgasmu mohou všechny prožívat 
jedinečný stav transu. Biochemická reakce ženského organismu na vzru-
šení a orgasmus se od té mužské dost liší; ženské orgasmy trvají déle než 
mužské a při sexuálním vzrušení u nich hraje důležitější roli paměť. Žen-
ské sexuální chování se mužskému podobá pouze povrchově. V mnoha 
ohledech se od těch chlapů ale hluboce odlišujeme.

Důvodem, proč nové informace podléhají třeba i neúmyslné cenzuře, 
mohou být obavy mužského ega. Proč by se v každých novinách nemělo 
objevit, že ženy jsou vlastně sexuálně nenasytné? nebo že mnohé z nich 
dnešní sexuální status quo neuspokojuje? Proč neinformovat, že určité 
druhy svádění a pozorností ze strany jejich partnerů zdvojnásobí, nebo 
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dokonce zčtyřnásobí množství „mikrovoltů“ v orgasmické vagině či v číp-
ku? Co je jim na těch informacích proti srsti? Možná, že je za tím strach 
z nového „úkolu“ – umělce začne obtěžovat sexuchtivá múza, a on je při-
tom tak upracovaný a unavený.

Stejně si ale myslím, že tato informační váhavost podceňuje zájem vět-
šiny heterosexuálních mužů učinit ženy svého života opravdu šťastnými 
– a nelze přitom opomenout jejich nezadatelné právo na sexuálně nabité 
a šťastné milenky, které mohou na oplátku znásobit štěstí heterosexuál-
ních mužů.

Epidemie ženské sexuální nespokojenosti
Při práci na této knize jsem dosáhla bodu, kdy jsem si vytvořila vztah přímé 
úměry mezi nedostatečným povědomím o tom, co ženy při sexu skuteč-
ně potřebují a jak na ně sex působí, a velkou mírou sexuálního strádání, 
které se dnes mezi ženami projevuje. Čísla ukazují, že mezi ženami na Zá-
padě, které jsou „svobodné“ a pravděpodobně sexuálně gramotné, pro-
pukla velká epidemie sexuální sklíčenosti. nebyla nevyhnutelná… Jedna 
ze tří dotázaných Američanek uvádí, že její sexuální touhy jsou minimální, 
a u jedné z deseti žen je absence touhy tak výrazná, že se stává klinickou 
diagnózou. nízká úroveň erotických potřeb, lékařsky „hypoaktivní poru-
cha sexuální touhy“, je mimochodem nejčastěji zmiňovanou ženskou se-
xuální dysfunkcí ve Spojených státech.

J. A. Simon v odborném článku „Low Sexual Desire —Is It All in Her 
Head? Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Hypoactive Sexual 
Desire Disorder“ (nedostatek sexuální touhy – je to jen v její hlavě? Pato-
fyziologie, diagnóza a léčba hypoaktivní poruchy sexuální touhy) z roku 
2010 zdůrazňuje:

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostický a sta-
tistický manuál mentálních poruch; čtvrté, revidované vydání) definuje syn-
drom ženské hypoaktivní [nízké] sexuální touhy jako „perzistentní nebo 
recidivující nedostatečnost (či absenci) sexuálních fantazií a myšlenek a/
nebo touhy po sexuální aktivitě či vnímavosti vůči ní, která způsobuje úz-
kost, tíseň a problémy v mezilidských vztazích a která není důsledkem 
zdravotního stavu či narkotik“. […] Sexuální funkčnost vyžaduje složitou 
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centrální i periferní interakci mnoha neurotransmiterů a hormonů a sexuál- 
ní touha je považována za výsledek celkové rovnováhy mezi inhibičními 
a excitačními drahami v mozku. například dopamin, estrogen, progesteron 
a testosteron mají roli excitační, zatímco serotonin a prolaktin jsou hormo-
ny inhibičními. Pokles sexuální touhy může tedy být zapříčiněn poklesem 
excitačních aktivit, zvýšenou měrou inhibičních aktivit, nebo obojím.4

Tyto věty jsou modelovým příkladem vědeckého „poddimenzování“, kdy 
neutrální odborný jazyk – který v tomto případě tvrdí, že nízká hladina 
ženské sexuální touhy je výsledkem nerovnováhy nebo narušení aktivi-
ty hormonů a neurotransmiterů – nebere kromě menopauzy, medikace 
a dalších stabilních faktorů (které autoři zmiňují jako možné vlivy na tuto 
poruchu) na vědomí také jiné skutečnosti. Existují tisíce dalších psycho-
sexuálních, vztahových, a dokonce náladových faktorů, které hrají důleži-
tou roli v poklesu sexuální touhy u mnoha žen a které mohou být snadno 
změněny s výsledkem výrazného zlepšení stavu.

Během studia jsem zjistila, že ženskou sexuální touhu lze docela jed-
noduše obnovit – ženy to však stěží dokážou samy nebo jen s doktory. 
Závisí to na zájmu jejich manželů a milenců, na tom, jestli v nich znovu 
(tantricky řečeno) „rozdmýchají oheň“.

Dostupná data o ženském libidu představují daleko zásadnější výpo-
věď, než by se na první pohled mohlo zdát. Podstatné množství žen je 
sexuálně nespokojeno a neuspokojeno i přesto, že „sex“ je všudypřítom-
ný a „informace“ o něm nikdy nebyly přístupnější.

Z výstupů sympozia „Sex, sexualita a serotonin“, které pořádala Americ-
ká psychiatrická asociace, vyplývá, že 27–34 % žen (tedy více než dvojná-
sobek oproti 13–17 % mužů) potvrdilo, že zažívají pokles sexuální touhy. 
neuvěřitelných 15–28 % žen – tedy od jedné ženy ze šesti až po každou 
třetí – uvádí, že mají „potíže s orgasmem“. Během čtyř desetiletí po vrcho-
lu sexuální revoluce v roce 1976 počty procentuálně narostly – tehdy si na 
malou sexuální touhu stěžovalo přibližně 25 % žen.5

Ze studie „The national Health and Social Life Survey“ (Celonárodní 
průzkum zdraví a společenského života), která vznikla v roce 2009 pod 
vedením Edwarda o. Laumanna na půdě Chicagské univerzity, se dozví-
me, že problémem, který byl definován jako „sexuální dysfunkce“, trpělo 
v tom roce 43 % žen oproti 31 % mužů.6
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J. J. Warnock v článku „Female Hypoactive Sexual Desire Disorder: Epide-
miology, Diagnosis and Treatment“ (Ženská hypoaktivní porucha sexuální 
 touhy: epidemiologie, diagnóza a léčba) uvádí: „Ženská hypoaktivní po-
rucha sexuální touhy (HSDD) se možná projevuje až u třetiny dospělých 
žen ve Spojených státech. Základním rysem ženské HSDD je nedostateč-
nost (či absence) sexuálních fantazií nebo touhy po sexuální aktivitě, což 
způsobuje tíseň a problémy v mezilidských vztazích.“7

A ještě čerstvější zpráva, publikovaná na univerzitě v Indianě v roce 2010, 
odhaluje, že pouhých 64 % žen zapojených do výzkumu uvedlo, že při po-
sledním sexuálním styku dosáhlo orgasmu (což znamená, že 36 %, téměř 
každá čtvrtá z deseti, ho nedosáhla), ale 85 % mužských účastníků potvrdilo, 
že jejich poslední sexuální partnerka orgasmus měla: Data sice rozlišovala 
mezi sexuálním stykem muže se ženou a muže s mužem, ale neevidovala 
přesně rozdíl mezi počtem žen, o kterých si jejich partneři mysleli, že při sexu 
s nimi prožily orgasmus, a nižším počtem těch, které ho opravdu prožily.8

Ať už neuspokojivé sexuální zážitky vedou u mnoha párů k ubývajícímu 
počtu intimních chvilek, anebo nedostatek intimity mezi partnery způso-
buje úbytek ženského libida, erotickou sklíčenost a frustraci, z výzkumů 
vyplývá, že milování přibližně jednoho z pěti heterosexuálních párů lze 
stěží nazvat milováním.

Z těchto a dalších studií s podobnými údaji o počtech postižených žen 
lze vyvodit jediné – západní sexuální revoluce je docela průšvih. Ženám 
se moc nevyplatila.

V osvobozené, postfeministické éře po sexuální revoluci, kdy ženy mo-
hou v oblasti sexu dělat „cokoliv“, mohou si bez obav hrát na „zlobivý 
holky“ – v době, kdy je s pomocí dálkového ovládání dosažitelná jakáko-
liv fantazie a jakákoliv sexuální pomůcka je dodána v expresním termínu 
hned po kliknutí myší, si stále překvapivě vysoké procento žen ze širo-
ké populace, jedna z pěti až jedna ze tří, stěžuje na malou sexuální tou-
hu, na opakující se potíže s dosahováním orgasmu nebo na hněv, který 
v nich nějaký prvek erotické důvěrnosti vzbuzuje. když teď už mnohem 
lépe znám hloubku propojení nálad a vědomí ženy s její vaginou, dovo-
lím si navrhnout termín a říct, že jedna ze tří až z pěti žen asi trpí sexuál-
ní, nebo dokonce vaginální depresí.

Je zvláštní, jak to všechno působí – naši výrazně sexuální kulturu tyto 
neskutečně vysoké počty sexuálně nešťastných žen nevzrušují. neprobíhají 
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žádné kampaně, které by upozorňovaly na akutní epidemii ženského se-
xuálního strádání a smutku. kniha australské sexuální terapeutky Betti-
ny Arndtové The Sex Diaries (Sexuální deníky, 2009) se setkala s velkým 
ohlasem zčásti proto, že se děsivě nízkou mírou sexuální touhy u mno-
ha žen zabývá přímo a bez okolků. Autorka na základě svých profesních 
zkušeností tvrdí, že ženy mají běžně daleko menší potřebu sexu než je-
jich manželé, což je nepřiznanou příčinou mnoha rozvodů a mnoha muž-
ských nevěr.

Zjistíme, že četné nové výzkumy ukazují, jak změněné podmínky umož-
ňují doslova každé ženě dosáhnout orgasmu. Co když tak mnoho žen po-
strádá sexuální touhu nebo zažívá frustraci a sexuální „absťáky“ jen proto 
– řečeno na rovinu – že mnozí muži mají o ženách tak špatné informace, 
že vlastně neví, co si s nimi počít? Zároveň ta vysoká čísla musí znamenat, 
že ani v éře poznamenané sexuální revolucí mnoho žen neví, jak popsat 
a následně žádat, co chtějí a potřebují.

Pokud se muž řídí obecně předepisovanými „scénáři“ o vagině, ženské 
sexualitě a jednání se ženami vůbec, pak v rozporu se svými nejvroucněj-
šími přáními a nejlepšími záměry časem zapomene, co je zapotřebí, aby 
žena stále toužila po jeho blízkosti. nejdestruktivnější informací, kterou 
muži o ženách disponují, je, že vagina je jen sexuální orgán a že sex je 
pro ženu stejný akt jako pro muže. Bohužel se ani při genderově citlivé 
výchově nově nevysvětluje, že právě křehké propojení mysl–srdce–tělo je 
ženskou sexuální odezvou.

Ze všech poznatků, které jsem získala o optimálním stavu ženského se-
xuálního a emocionálního zdraví, jež umožňuje ženskou vášnivost a or-
gasmičnost, vyplývá, že neuvěřitelně nízká úroveň reálného ženského 
sexuálního štěstí a touhy je jasným ukazatelem toho, že se něco šeredně 
zvrtlo. Pokles ženského libida, zmiňovaný všemi nedávnými výzkumy, by 
měl být vnímán jako příznak zuřící choroby; jako příznak toho, že to, co 
se v sexuální oblasti děje milionům žen, je velmi špatné.

V dalších částech knihy se dozvíte, jak se žensko-mužské přístupy a ode-
zvy rozpojovaly v průběhu několika tisíciletí – a také to, co s tím dnes 
můžeme dělat.
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