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JSTE TAKY NA OPICE?

SEX

kalhotek. Hledá a hledá, zatímco Kateřina
její úsilí sleduje s vlažným zájmem.
Další video vypadá jako záznam rande,
na kterém se slečna culí, nakrucuje si
vlasy na prst, zatímco z týpka čiší zájem
jen o to jediné. Videa jsou beze zvuku.
„Docela mě nudila,“ říká po konci pokusu
Kateřina, „a tak jsem si stihla přečíst
celé menu v té restauraci, nebo jsem
v duchu postavám vkládala do úst věty,
které možná říkají.“ V třetím filmu se tak
nějak cudně souloží. Pro Kateřinu to byl
podle jejích slov samý pramálo vzrušující
„vanilkový sex“. Na škále vzrušení
jedna až sedm udělí nejčastěji dvojku
nebo trojku. Její křivky na monitoru ale
vypovídají o něčem jiném. Nejde totiž
o porno v pravém slova smyslu – filmy
byly vybírané a natáčené tak, aby
odpovídaly vkusu většiny žen, i těch,
které se na porno běžně nedívají – takže
nenadchnou, ale neurazí – a většinu žen,
které nemají v sexu problémy, vzruší.
Následuje druhá část, ve které se
pokusná osoba nedívá na filmy, ale se
zavřenýma očima poslouchá ženský hlas,
který ji provádí představami o tom, jak se
sama sebe dotýká na erogenních zónách
a potom jak se jí dotýká nějaký muž. „To
na mě nebude fungovat, já jsem spíš na
vizuální vjemy,“ hlásí předem Kateřina.
Ale pravý opak se ukáže pravdou, tahle
část ji vzrušila mnohem více. Naopak
nás, přísedící, spíš uspávala. Nahraný
hlas zněl monotónně až hypnoticky
jako hlas nějaké učitelky, předčítané
instrukce byly umravněny do korektních
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Equisi bla faccum quam, quat, vel
iniat nit, conum iuscil doless
TEXT IVAN ADAMOVIČ FOTO DAVID HÁVA

Pro málokterý článek se mi hůř hledala
spolupracovnice než pro tento. Z nějakého důvodu
bylo mým kamarádkám a kolegyním žinantní mít před
fotografem v sobě zasunutou světelnou sondu,
sledovat na obrazovce porno a nechávat si měřit
hodnoty svého vzrušení. Přitom to je něco, co je pro
vědce z laboratoře Evoluční sexuologie Národního
ústavu duševního zdraví běžný denní chleba. V rámci
probíhajícího výzkumu ženské vzrušivosti tu shánějí
dobrovolnice, které by se do pracoviště v Klecanech
u Prahy přijely nechat na přístrojích za odměnu
přeměřit. A to jak ženy, které jsou se svou sexualitou
spokojené, tak i ty nespokojené (těm vědci zároveň
v rámci jejich návštěvy institutu poradí, jak své
problémy řešit).

Fotomodelka Kateřina Kopcová sexuální
problémy nemá, dokonce i nezřízená
potřeba sexu se jí prý upravila do
normálu po porodu dítěte. Do naší
reportáže se zapojila s elánem mládí
a zvídavostí vystudované bioložky.
V ústavu nás dnes vítá mladá výzkumnice
Lucie Krejčová, jejímž momentálním
zaměstnáním je … dívat se na porno,
chtělo by se říct. Ale ne, za úkol má měřit
vzrušení žen při erotických představách
a vizuálních stimulech. Ostatně výběr
šesti krátkých pornofilmů, který dnes
pouští Kateřině, už viděla stokrát, a tak
zodpovědně sleduje sousední monitor,
na kterém přístroj kreslí naměřené
křivky vzrušení. Kateřina od Lucie
vyfasuje „vaginální pletysmograf“, což
je průhledná ampulka velikosti tamponu
a spojená kabelem s počítačem.
Tuto sondu si sama zavede tam, kam
naznačuje její název. Z konce začne
uvnitř svítit světlo, které se odráží od stěn
pochvy s různou intenzitou v závislosti na
tom, jak jsou stěny pochvy prokrvené.
Sex? Jak často?
Test začíná vyplněním dotazníku, kde
zkoumaná osoba zodpoví základní
otázky o svém sexuálním životě. Pak
začnou videa. Na tom prvním si holka
pohrává prsty s něčím, co jí asi spadlo do

Snímá se napětí na
konečcích prstů...

... i prokrvení míst, která
vidět nejsou

ŽENA KE VZRUŠENÍ POTŘEBUJE
NEJPRVE VNĚJŠÍ PODNĚT. TÍM
MŮŽE BÝT TŘEBA I POHLED NA
NĚCO, CO SEX JEN PŘIPOMÍNÁ.
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pojmů jako vagina a genitál (prý se jedná
o standardní formulky a přednes nutný
pro uvedení do hluboce relaxovaného
stavu). Koho ale, pro boha živého,
může excitovat slovo genitál? Sousloví
„vzrušující brnění“ se opakovalo tolikrát,
až měl člověk pocit, že poslouchá četbu
Hry o trůny. Křivky nás však všechny
vyvedly z omylu.
U Kateřiny se potvrdilo to, co často
ukazují i zahraniční výzkumy, které
měří sexuální reakci žen: „detektor
pravdy“ v podobě pletysmografu ukázal
něco úplně jiného, než co sama o sobě
zkoumaná osoba tvrdila. V případě
Kateřiny jsme příčinu odhalili hned
– u filmů, které ji nijak moc nebavily,
se nechala rozptylovat řadou detailů,
případně i naším fotografem, přestože
se David snažil vypadat co nejvíc
neviditelně. U poslechové, nebo jak říká
Lucie „imaginativní“ části testu měla
Kateřina oči zavřené a mohla se plně
ponořit do svých představ, takže křivky
jejího vzrušení létaly jak splašený kakadu.
Právě ony představy jsou pro kýžené
sexuální vzrušení žen klíčové. „Výzkum
ve světě ukázal, že zatímco muže
vzruší především pohled na sex
heterosexuálního páru, ženy vzruší nejen
pohled na milování gayů či lesbiček, ale
i pohled na kopulující opice,“ říká Lucie
Krejčová. „Vyplývá z toho, že muže
vzruší jen pohled přímo na objekt, který
považují za vzrušující. Naopak ženy mají
mnohem větší schopnost projekce a své
touhy si mohou promítnout skoro do
čehokoli, pokud tam jsou třeba pohyby
připomínající kopulaci. I my se chystáme
na to, že budeme podobné věci zjišťovat.
Chtěli bychom do budoucna používat
místo filmů virtuální realitu. Tam je pak
možné nasimulovat cokoli. Máme už
připravenou například animaci soulože
pomeranče s banánem.“

Kateřina měla neurčitý pocit,
jako by ji někdo pozoroval
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Tak takový graf jsme tu ještě
neměli, říká právě Lucie

Opičí porno
Výzkum, o kterém hovoří Lucie,
prováděla přední badatelka v oblasti
sexuálního vzrušení, kanadská
psycholožka Meredith Chiversová.
Před lety ji proslavil právě experiment
s „opičím pornem“, ve kterém nejednu
testovanou ženu vzrušila kopulace opic

Kateřinino vzrušení
vyjádřené graficky
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MÁME UŽ
PŘIPRAVENOU
ANIMACI SOULOŽE
POMERANČE
S BANÁNEM
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CHTĚJÍ ŽENY
SOULOŽIT
S OPICEMI? KDEPAK,
JEN MAJÍ DOBROU
PŘEDSTAVIVOST.

Normálně bývá sledovaná osoba
oblečená, ale nebyla by to škoda?

Chvíle pro vědecké
paparazzi
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Erotika vlevo, věda
vpravo

Klobása klobása, chytal
som ju do lasa
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bonobo. „Ženy chtějí souložit s opicemi!“
zněla povrchní reakce publika. Jenže tak
to právě není, spíš si ženy i v chlupatých
zakrslých opicích snadno představily
nás, muže. Zjevně jim to nedalo ani tolik
námahy.
Konfrontaci lidské a primátí erotiky
jsme otestovali i na Kateřině, už mimo
výzkumný program laboratoře. Jak bude
reagovat na kopulující opičáky? Výsledky
byly zhruba srovnatelné s pohledem na
souložící pár lidí. Alespoň něco méně
vanilkového.
Co tedy má výzkum prováděný
v Národním ústavu duševního zdraví
prokázat? „Zkoumáme rozdíly ve
fyziologických reakcích ženy s potížemi
v sexuální oblasti a žen bez potíží. Cílem
je jednak zlepšit možnou terapii žen,
které mají problémy, ale i poskytnout
terapeutům základní data o sexuálních
reakcích na různé stimuly,“ vysvětluje
Lucie.
Smyčka pravdy
Na závěr jsem si chtěl vyzkoušet test
sám na sobě. Zařízení ale není na test
pro muže správně nastavené, musely by
se přeštelovat kabely. Nedám se odradit
a chci to aspoň vyzkoušet, třeba to půjde.
K tomu účelu je třeba použít pánskou
variantu pletysmografu, která vypadá
zhruba jako smyčka na chytání hadů.
Desinfekčně zabalené falopletysmografy
jsou rozdělené podle velikosti. „Mám
tady sedmičku, ale vás bych tipovala na
osmičku,“ říká zkušeně vědkyně. „Nasadit
si to ale musíte sám,“ chladí moje
očekávání.
Můj falický tonus ale vykazuje jen téměř
nehybnou, tlustou čáru. „Takhle to nemá
vypadat, je tam moc šumu, musel byste
přijít jindy,“ krčí vědkyně rameny. Slabší
povaha by zřejmě po takovém fiasku
odešla s doživotní erektilní dysfunkcí. A já
samozřejmě ten pokus ruším ještě tím,
že se dívám na výsledky, takže vytvářím
nechtěnou zpětnou vazbu. Prostě Maxim
jim v tom dělá pěkný bordel.
„Moment, už se nám to pohnulo! Už tam
máme křivky!“ volá nadšeně Lucie od
počítače.
Snažím se pootočit svůj monitor, aby
neviděla, že právě začal opičí sex.

Zvířátka na konec, to
znal už i TV ředitel Železný
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Více se o výzkumu ženského sexuálního vzrušení dozvíte na facebooku: https://www.
facebook.com/sexvyzkum. Nebo si najděte jiný typ testu na goo.gl/Is8pSM.

