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Na žádost respondentek nekomentovaná verze. 
Výsledky 
Průměrný věk respondentek byl 23,5. Nejmladší bylo 13, nejstarší 70.    

   Žádná otázka nebyla povinná, takže ne každý odpověděl na všechny, u některých bylo možno více odpovědí. Dotazník započalo vyplňovat ve skutečnosti 1511 respondentek, takže některé odpovědi (hlavně ty z prvních) jsou zaznamené. Kompletně celý dotazník pak vyplnilo 1147 respondentek.  (Některé otázky byly v dotazníku záměrně v jiném pořadí, než zde.) 



1. Lak na nehty 

  Z těchto odpovědí vyplývá, že si vždy nebo alespoň občas lakuje nehty 66,3 % žen akuje každá 10. žena. Mezi tyto ženy ale patří také ženy, které mají gelové nehty a těch je poměrně dost.  
2. Lak na vlasy 

  33,2 % žen často nebo alespoň občas použije lak na vlasy. 45,9 % žen ho téměř nikdy nebo vůbec nikdy nepoužije. Připočteme-li k tomu 20,9 % žen, které lak na vlasy použijí jen kvůli nějaké zvláštní příležitosti, ale jinak ne, vyjde nám, že většina (66,8 %) českých žen denně lak na vlasy nepoužívá, ale jeho používání a nepoužívání je zhruba vyrovnané.     



3. Mytí vlasů 

  Každý den si umyje vlasy 17 % z nás. Obden si myje vlasy 42,1 % žen.   
4. Délka vlasů 

  Vyloženě krátké vlasy má jen 5 % (58) z nás.  95 % českých žen nosí dlouhé vlasy.  



5. Krémy 

  57 % žen používá krém na obličej denně! Spolu se ženami, které si alespoň občas namažou obličej je to celkem 79,9 %.  Jen 4 % žen žádný krém na obličej nepoužívá.  
6. Podpatky 

  U nošení bot s podpatky bylo nutné rozlišit, zda je nosíme rády či nerady.  75,1 % z nás nosí podpatky s potěšením. Zbylých 24,9 % je moc nemusí, 3,3 % je dokonce nenosí vůbec. Zato 1,3 % chudáků žen podpadky nosí často, ale nejradši by je zahodily, protože je nemusí.  



7. Šaty 

  Jen 1 % žen nikdy šaty nemělo na sobě a 8,8 % je nosí jen tehdy, když musí. Zbývajících krásných 90,2 % šaty nosí, z toho 23,4 % velmi často.  
8. Ruce 

   22,6 % českých žen si  holí (nebo epilují) i chlupy na rukách. Stále ale platí, že většina (58,6 %) českých žen si své chlupaté ruce neholí.   



9. Nohy 

  0,5 % žen si chlupy na nohách neholí, zatímco drtivá většina 95 % si nohy holí často nebo alespoň občas 
10. Bobr 

  73,6 % nás žen si své přirození udržuje bez chlupů a když k tomu připočteme ženy, které si ho holí alespoň občas, je to 91,3 % žen, které chloupky na onom choulostivém místě prostě nemají   



11. Náušnice I. 

  Jen 2,3 % z žen nemá propíchnuté uši! Ostatních 97,7 %.   
11b. Náušnice II. 

  Žádné nebo jen jediné náušnice má jen 5,6 % z nás. Nejčastěji míváme tak 6 - 20 kusů.   



 
12. Voňavky I. 

  4,5 % žen se téměř nebo vůbec nějakou vůní nevoní, takže jsou cítit svým vlastním přirozeným naturálním odérem. Ostatních 95,5 % žen se voní. 
12a. Voňavky II. 

  Bylo možné zaškrtnout více možností.  Opět jsem slečnám nechala volnou ruku, takže mohly připsat, co mají na srdci. Proto ta kolonka "Ostatní". Do ní patří například: tělový sprej, toaletka, parfém v plastové lahvičce (no jo no, jsem na plast zapomněla), krémový deodorant, krystal, parfémovaná voda, roll-on pravý parfém, apod.  Slečny uváděly občas i jednotlivé značky. Ty nejčastější z parfémů: Chloé, Chanel, Armani. Z deodorantů v kovové lahvičce ve spreji: Dove, Playboy. Z tuhých deodorantů: Nivea, Old Spice, Lady Speed Stick.  Nicméně značku jsem cíleně nesledovala.  Vybrané doplňující odpovědi:  "Snažím se každý den, ale občas zapomenu" 



"Mám jich přes 12 kusů a volím podle nálady a příležitosti (Dior, D&G, YSL, Oscar de la Renta, Burberry, Lancome, Lolita Lempicka, Gucci, Versace, Chopard, Valentino, Hermés)" "Ženy by se měly vonět pouze parfémem. Deodoranty jsou snad samozřejmost a neslouží k vonění se, ale k překrytí zápachu, pokud žena nepoužívá antiperspirant." "Spíš na oblečení, aby déle vydržela." "Parfémy používám většinou nasládlé, ale občas sahnu i po květinové vůni. Každý parfém, který vlastním musí dlouho vydržet, jinak je pro mne neužitečný." 
Provést průzkum u žen je velmi příjemná záležitost, protože se snaží komunikovat i skrze něj a předat své poselství dál. :)  
13. Kosmetika I. 
 

  1147 žen zaškrtlo 4481 odpovědí, což znamená, že každá žena používá v průměru téměř 4 způsoby (z výše uvedených), jak zkrášlit svou tvář. Nesledovala jsem ženy, které se nemalují.  Na plné čáře to vyhrála řasenka (85,7 % žen jí denně používá) a hned na druhém místě vrchní make-up nebo BB cream (57,8 %) a pudr (56,5 %). Překvapila mě i hodně rozšířená tvářenka (40,9 %).  A jak dopadl věčný souboj mezi rtěnkou a leskem na rty? :) Rtěnka: 26,6 % Lesk na rty: 13,3 %       



13b. Kosmetika II. 

  Téměř polovina žen nakupuje kosmetiku nejčastěji v DMku, což je velké množství. I já. Ale chodím taky do Rossmanna nebo do Tety, podle toho, kam se mi zrovna chce a kde co mají. A stejně tak to má i většina z nás.  12,1 % žen nakupuje kosmetiku na internetu a uvedlo jako zdroj: Oriflame, Avon, naturinka.cz, eBay, parfums.cz, Douglas, Aliexpres, Vichy, lekarna.cz, Karel Hádek, Nobilis thilia, Mary Kay, Elf kosmetik, Zoeva, krasa.cz, korres.cz, atd.  Zajímavý je ještě Jiný zdroj (4,7 %): "mamka nosí kosmetiku zdarma z práce" "většinu kosmetiky si vyrábím (mýdla, šampóny...)" "u kosmetičky" "nenakupuji, jsem zásobena od Vánoc"  To, že si kosmetiku vyrábí holky samy, uváděly nejméně v pěti případech.  
14. Kabelka 

  Nejčastěji nosíme právě klasické kabelky přes jedno rameno (64,9 %). I baťůžkářek máme hodně (24,3 %). 



15. Nepořádnost 

  Máme mezi sebou 13,9 % perfekcionistek, které mají doma perfektně uklizeno. Celých 74,2 % žen se doma uklízet alespoň snaží nebo občas snaží. Proti 13,9 % ženám s perfektně uklizeným bytem stojí 11,9 % žen, které doma mají téměř nebo úplný nepořádek.  
16. Barvy 

 



 1147 slečen zaškrtlo 4183 barev, což znamená, že každá zaškrtla v průměru 3-4 oblíbené barvy.  
17. Nápoje 
 

  Pokud by někdo chtěl vidět kompletní seznam odpovědí s upřesňujícími specifikacemi jednotlivých nápojů oblíbených ženskými jazýčky seřazený abecedně, je možné stáhnout tabulku zde http://ts.katja.cz/Pruzkum-7.3.16-Napoje.pdf  Jen pro zajímavost uvádím:  "Čaj zázvorový se spoustou medu a citrónu" (tady má někdo stejný vkus, jako já :) "Džus pomerančový s chia semínky" "Džus 100 % grepový s vodou" :) "Káva - Cafe latte s karamelem ze Starbucks" "Minerální voda Rajec kaštan, pampeliška" "Mléko s kávou a trochou granka" "Šťáva domácí meduňková" "Voda s kousky pomeranče nebo s malinami, borůvkami, citronem, okurkou"  V kompletním seznamu si můžete zjistit, zda ženy upřednostňují bílé nebo červené víno, zda zelený či černý čaj (ale pozor, tady je to velmi složité! A džus také není džus jako džus :)  



18. Velikonoce 
 

  Jsem ráda za těch 5,5 % žen, které čekají na výprask od muže. Patřím mezi ně. Ale chápu rozmrzelost těch ostatních, přičemž nejčastější odpověď (30 %) byla, že nesnáší Velikonoce a tenhle zvyk jim vadí. 23,6 % žen to zase vůbec neřeší, je jim to jedno.  Je možné, že jednou budu taky z Velikonoc otrávená, jako ostatních 75,7 % českých.  Co si o Velikonocích myslí české ženy?  "Mrzelo by mě to spíše z tradičního hlediska. Od malička se to u nás doma děje a bylo by mi líto, kdyby najednou nikdo nepřišel, přestože mi dávno není 20. I kdyby to měl být jen brácha!" (To je hezký.)  "Symbolické vypráskání ok, ale koledníci s vařečkou vítáni nejsou! Poslední dobou je z toho zvyk, kdy se vyloženě těší na to, že mohou ženu brutálně a beztrestně ztřískat."  "Koho by to nemrzelo, bohužel tato tradice se nezachovala ve velkoměstech, spíše na vesnicích nebo malých městech."  "Záleží na tom kdo a jak, vtipně pojatá tradice proč ne, u nás bylo zvykem ženy polejvat studenou vodou a bylo to dost drastické, to jsem nenáviděla. Mělo by to být v rámci srandy, né prokazování nějaké dominance, nucení atp."  "Obecně nějak Velikonoce neprožívám. Práskání mi od dětství přišlo hrozně trapný. Nevěděla jsem, jak se tvářit. Prostě trapas."  "Když jsem byla malá, kluci chodili - byla to tradice. Nyní nám je přeci jen víc (25) a raději si zajdeme někam posedět :)"  "Vlastně se spíše celý den modlím ať nikdo nedorazí :D" 



 "Většina kluků/mužů nezná míru, a to i když je upozorním. Netoužím mít stehna plná modřin jenom proto, že je to zvyk."  "Vadí mi, když Velikonoce někteří muži zneužijí k tomu, jen aby se mohli ožrat."  "Velikonoce jsem hloupý otravný svátek."  "sexismus"  "Docela mi vadí mlácení kohokoliv, je to hloupé"  "Velice mi to vadí, přímo uráží, nejde jen o mlácení, ale i o polévání vodou..a další primitivní praktiky, které společnost mužů uplatňuje pod rouškou "zvyků" a "lidové tradice"  "Ročně ke mně přijde cca 40 kluků. Miluju Velikonoce. Užívám si to. Patří to ke každoroční tradici u nás."  "Nikdy se mi nestalo, že by nikdo nepřišel."  "Žiji v Praze, kde se tento venkovský zvyk nepraktikuje."  "Chlapi chodí, ale já neotevírám."  "Líbí se mi ta tradice. Takže jsem ráda, když si můj přítel, švagr nebo otec najdou čas a upletou čerstvou pomlázku."  "Hloupě věřím, že se na mě z vrby přelije její vitalita."  "Vypráská mě přítel, to mi stačí."  "Stačí mi jemný symbolický výprask od manžela :)"  "Stačí když mě vypráská doma přítel, ostatní chodí spíše na návštěvu, ať se jednou za rok vidíme, to mám ráda."  "Když jsem byla mladší vadilo by mi kdyby nikdo nepřišel. Nyní už to beru jako nutnou rodinnou tradici :-("  "Vždycky někdo přijde a je to legrace, nevadí mi to."  "Je škoda, že tradice mizí."  Tak a graf je barevný taky jako Velikonoce :) 



Vztahy s muži 
19. Vyrovnanost vztahu 

  21,3 % z českých žen přiznává, že jsou ve vztahu dominantní, zatímco 12,9 % submisivní. Nejraději mají ale ženy vyrovnaný vztah.   
20. Za ruce 

   



Největší část žen (33,8 %) odpověděla, že jim vadí, když je partner nechce (odmítá) vzít za ruku na veřejnosti.   Možnost "jiné" zvolila většinou děvčata, která nemají partnera, i když jsem se ptala na hypotetický vztah, ne aktuální, takže tato možnost neříká, kolik dívek je bez partnera.  Tady jsem vybrala nejlepší komentáře k této otázce:  "Nikdy se mi ale nestalo, aby mě nechtěl vzít za ruku."  "Neřeším tento problém, přítel mě drží za ruku kdykoliv. Ale kdybych to musela řešit, rozhodně by mi to vadilo (naštěstí s tím můj přítel nemá problém :-)"  "Ale nemusí ma držať vždy, to nechcem, ale vadilo by mi, keby ma nechcel držať za ruku nikdy."  "Proto bych s klukem, co by mě nechtěl vzít ani za ruku, nikdy nechodila. =)"  "Pokud by kluk nechtěl vzít svoji holku za ruku, určitě bych přemýšlela, jestli ji má vůbec rád."  "Pak by takový partner opravdu za to nestál."  "S člověkem, který se nechce držet na veřejnosti za ruce, teda má problém s intimitou, bych vůbec nechodila, ale nevynucuju si to, má k tomu asi nějaký důvod, ale na druhou stranu olíbávání, hlazení, apod. na veřejnosti nesnáším."  "Když mě nedrží za ruku, drží mě galantně za pas nebo mi nabídne rámě - miluje i on mě."  "Většinou mu buď mrznou ruce nebo něco nese :)"  "Už jsme spolu dost dlouho na to, abychom se nezabývali malichernostmi."  "Nepotřebuji se s ním neustále držet za ruce..."  "Můj současný přítel by to nikdy neudělal, ale už jsem měla přítele, který tvrdil, že se za ruku prostě nedrží, idiot, byl brzy bývalý, hodně mi to vadilo, ale to samozřejmě nebyl důvod rozchodu."  "Jsem vdova a už nemá kdo."  "Nikdy se mi to nestalo, ale kdyby ano, asi by mi to bylo líto."  "Nemám přítele, nejsem moc typ na vztahy."  "Přítele nemám, ale i kdybych měla, nevadilo by mi to. Nemusíme si přece nic dokazovat držením za ruku na veřejnosti. Nejsem romantička :)"  "Vôbec by mi nevadilo, keby ma držal menej, ale je na mne nacapený stále :D"   "Slušní lidé si nechávají projevy lásky na DOMA"  "Nemám přítele, ale když jsem měla, nechtěla jsem, aby mě držel, je to nepohodlné."  



"My se odjakživa držíme za ruku. Je to přirozené."  "Jsem lesba a s mojí přítelkyní se držíme. Když mě nechce držet (třeba jde proti nám její učitel který to neví), nevadí mi to."  "Když mě nedrží a chci se držet, tak ho prostě chytnu já :)"  "Můj manžel mě za ruku bere vždy a všude, takže toto neřeším."  "Vadí mi, když mě neustále drží za ruku. On chce, já ne. :)"  "Drží mě pořád, i když nechce :D"  "Je to dětinské řešit proboha, ať se držíme nebo ne, stále jsme manželé."  "S takovým bych nechodila, musí být pyšný, že se mnou je, stejně jako já jsem."   
21. Sexuální partneři 
 

 Tabulka v plné velikosti zde http://nd06.jxs.cz/731/744/9a55caa677_102633965_o2.png  7,9 % nechtělo odpovědět.  



Při zpracovávání se častokrát těsně pod sebou objevovaly velké rozdíly jako 22 let - 0 partnerů, 22 let - 24 partnerů.  S 26. věkem vymizela v odpovědích "nula sexuálních partnerů" a s 39. věkem už měly všechny ženy sexuální partnery minimálně dva.  22. Sprostá slova  

  Je vidět, že 39 % ženám to vadí a 31,1 % to partnerovi toleruje. Sprostí muži ale nemusí být smutní. Je tu 9 % žen, které mluví také tak :)    



22. Kouření 

  69 % ženám vadí, když jejich partner kouří. Pro 39,7 % žen je dokonce kouření potencionálního partnera překážkou ke vztahu.   
23. Dotěrný muž 

  Téměř 30 % žen zažilo někdy dotěrného muže. "Já jsem tady nejsilnější, tak buď zticha“. 



24. Květiny 

 
 12,4 % žen ještě na svojí první květinu z lásky čeká, ale určitě se dočká.  25. Sexuální orientace 

  Žen, které přitahují ženy, je v tomto průzkumu pouze 10 (0,8 %). Ale kolem 20 % uvedlo, že je přitahují muži i ženy s tím, že více muži.     



 
Shrnutí 1. a 2. části: 
Bude-li se chtít tedy někdo chovat jako VĚTŠINA českých žen, musí si - lakovat nehty - nepoužívat lak na vlasy - umývat vlasy denně nebo alespoň ob den - mít dlouhé vlasy - denně si mazat krém na obličej - chodit ráda a často v podpatcích - často nebo alespoň občas si na sebe vzít šaty - neholit si své ženské chlupy na rukách - zato nohy mít hezky oholené - vyholené přirození - nosit náušnice - mít jich doma alespoň 6 až 50 - voní se parfémem ve skle - používá řasenku a vrchní make-up s pudrem - nosí kabelku přes rameno - má doma aspoň občas uklizeno - má ráda černou barvu - nejčastěji pije vodu nebo čaj - nesnáší Velikonoce a vadí jí výprask na zadek - chce vyrovnaný vztah - chce chodit s partnerem za ruku na veřejnosti - nechce, aby její partner mluvil sprostě - chce, aby její partner nekouřil cigarety - dostává květiny od muže z lásky - chce, aby její partner byl muž  
26. Pan dokonalý 
Nebyly by to ale ženy, aby nevymyslely celkem 242 vlastností. Ani jsem netušila, že jich tolik existuje.  Některé odpovědi byly vlastně i smutné ("Aby mě nemlátil.", "Gramotný.", "Nezávislý na rodičích.", "Základní hygienické návyky.")  Takže o jakém muži si sníme? 
Napiš jednu nebo více vlastností či představ (kolik chceš), které by měl tvůj kluk, se kterým bys chtěla strávit zbytek života, mít. 
1. vtipný / dokázal mě rozesmát / zábavný / veselý / smysl pro humor 408 2. inteligentní / chytrý 284 3. hodný / dobrosrdečný 222 4. věrný 213 5. tolerantní / aby přežil mé slabé stránky / brát mě takovou, jaká jsem 168 6. upřímný / aby mi nelhal / pravdomluvný 150 



7. spolehlivý 142 8. sexy / přitažlivý / atraktivní / hezký / charizmatický 137 9. milující / aby mě měl rád / miloval mě / v dobrém i ve zlém 115 10. zodpovědný 100 11. pracovitý 92 12. milý 81 13. rozumný / moudrý 60 14. ambiciózní / cílevědomý 58 15. pro rodinu / rodinný typ 49 16. samostatný (umět se o sebe postarat) / soběstačný / zabezpečený / zaměstnaný 48 17. společná témata / abysme si rozuměli / společné zájmy / cíle 45 18. empatický / soucitný 41 19. pozorný 41 20. ohleduplný 40 21. slušný / slušně vychovaný 40 22. galantní / gentleman 39 23. chápavý / chápající 39 24. laskavý 39 25. podporující / podpora druhého v jeho přáních / opora 38 26. čestný / poctivý / umí uznat svou chybu 34 27. vyrovnaný 34 28. aktivní / nelenivý / podnikavý 31 29. silný, zdatný (fyzicky) / svalovec / sportovec 29 30. důvěryhodný / mohu mu věřit 27 31. ochotný 27 32. přátelský 24 33. respektující 23 34. obětavý 22 35. optimista / pozitivní 22 36. společenský 22 37. starostlivý 22 38. šikovný / kutil / zručný 21 39. zdravě sebevědomý 21 40. romantický 19 41. ochranářský / ochránce (mě i slabších) / pocit bezpečí 18 42. upovídaný / komunikativní 18 43. klidný 17 44. schopný 17 45. trpělivý 17 46. mít rád děti 17 47. abych pro něj byla jediná / na prvním místě / oddaný 16 48. mužný / ne zženštělý / měl by to být prostě chlap 16 49. citlivý / emotivní 15 50. nekuřák 15 51. rozhodný 15 52. schopen kompromisu 15 53. vzdělaný 15 54. dominantní 14 55. něžný 14 56. otevřený 14 57. akční 13 58. dobrý v posteli / šikovný v sexu 13 



59. mít rád zvířata 11 60. naslouchavý 11 61. vášnivý 11 62. aby si uměl "dupnout" / neměl by si nechat vše líbit / ráznější / průbojný 10 63. ne alkoholik 10 64. nesobecký 10 65. uctivý / respekt 10 66. vstřícný 10 67. vysoký 10 68. dobrodružný 9 69. spravedlivý 9 70. charakterní 8 71. nadhled 8 72. odvážný 8 73. výletník / aby rád cestoval 8 74. pohodový 7 75. pokorný 7 76. sympatický 7 77. vyspělý 7 78. aby uměl vařit / dobrý kuchař 6 79. bohatý 6 80. nápomocný 6 81. ne podpantoflák / mít svůj názor 6 82. neagresivní / aby mě nemlátil 6 83. přizpůsobivý 6 84. sečtělý 6 85. spontánní 6 86. umělecky založený 6 87. umí se o mě postarat / o děti / pečující 6 88. upravený / pečující o sebe 6 89. vnímavý 6 90. nežárlivý 5 91. štědrý / nelakomý 5 92. aby měl vkus 5 93. zásadový 5 94. brát mě jako rovnocenného partnera 5 95. čistotný 4 96. dochvilný 4 97. dospělý 4 98. energický 4 99. férový 4 100. kreativní 4 101. mít rád kočky 4 102. pořádkumilovný 4 103. praktický pro život 4 104. skromný 4 105. velkorysý 4 106. aby měl rád lidi i zvířata 3 107. drzý 3 108. extrovert 3 109. hudebně nadaný 3 110. mazel 3 



111. mít penis 3 112. ne debil 3 113. neurážlivý 3 114. nezávislý na rodičích / ne mamánek 3 115. oduševnělý / přemýšlivý 3 116. pečlivý 3 117. stabilní 3 118. střelený / bláznivý 3 119. tolerantní vůči homosexuálům, veganům, křesťanům 3 120. usměvavý 3 121. úspěšný 3 122. všímavý 3 123. být na úrovni 2 124. mít fantazii 2 125. gramotný 2 126. hrdý 2 127. iniciativní 2 128. mít větší penis 2 129. mít vousy 2 130. musí mě umět překvapit 2 131. nadšený 2 132. nápaditý 2 133. nehádavý 2 134. nemluvit sprostě 2 135. originální 2 136. pečující 2 137. pilný 2 138. přítulný 2 139. rozvážný 2 140. sám sebou / svůj / přirozený 2 141. solidární 2 142. starší než já 2 143. svědomitý / plnit sliby 2 144. svobodomyslný 2 145. štíhlý 2 146. taktní 2 147. trochu žárlivý 2 148. věřící 2 149. vřelý 2 150. vůdčí 2 151. zdravý 2 152. zvídavý 2 153. finanční přehled 2 154. 2 m a 120 kg :) 1 155. "normální" 1 156. aby bylo mezi námi silné pouto pro překlenutí špatných období 1 157. aby mi dal svolení občas se s někým vyspat, monogamie je nuda 1 158. aby nám na sobě nepřestalo záležet 1 159. aby neměnil sám sebe jen proto, aby zachránil vztah 1 160. aby netoužil po dětech 1 161. aby si mě vážil 1 162. aby stál při mě, kdykoliv to budu potřebovat 1 



163. abych s ním chtěla zůstat celý život 1 164. aktivní v domácnosti 1 165. autorita 1 166. bezelstný 1 167. bezdlužný 1 168. bojovný 1 169. být jedinečný 1 170. být mi oporou 1 171. být zamilovaná 1 172. cizinec z teplých krajin - odstěhovala bych se tam 1 173. dlouhovlasý blonďák 1 174. dlouhé vlasy 1 175. dobré vztahy s rodiči 1 176. dobrý hudební vkus 1 177. dostatečně šílený 1 178. drsný 1 179. důvěřující (partnerce) 1 180. elegantní 1 181. estetické cítění 1 182. hospodárný 1 183. hravý 1 184. inspirující 1 185. kompatibilní se mnou 1 186. krásné oči 1 187. lidský 1 188. logicky uvažující 1 189. metalista 1 190. miluje změny 1 191. mírný 1 192. mít tvrdý penis 1 193. mít rád dobré jídlo 1 194. musí zavírat víko na záchodě 1 195. musí umět tančit 1 196. ne idiot 1 197. ne gambler 1 198. ne kretén 1 199. ne feťák 1 200. ne ňouma 1 201. nebojácný 1 202. nenáladový 1 203. nesmí mít vysoko položený hlas 1 204. nevyzáblý 1 205. nonkonformní (chová se odlišně) 1 206. normální 1 207. oblíbený 1 208. organizační schopnosti 1 209. plné rty 1 210. pohotový 1 211. pohostinný 1 212. povznesený 1 213. realista 1 214. respekt k odlišnostem 1 



215. rošťák 1 216. roztomilý 1 217. schopen naslouchat 1 218. smyslný 1 219. snaživý 1 220. snědý 1 221. soudný 1 222. splodit dítě 1 223. temperamentní 1 224. tmavé oči 1 225. trochu grázl 1 226. trochu nedostupný 1 227. uvědomělý 1 228. uvážlivý 1 229. uvolněný 1 230. už jsem toho svého prince našla 1 231. vděčný 1 232. velké vypracované ruce 1 233. vitální 1 234. vlastní názor 1 235. výjimečný 1 236. vyřešená minulost 1 237. vytrvalý 1 238. zkušený 1 239. znalost historie 1 240. zvláštní 1 241. živočišný 1 242. základní hygienické návyky (občas je to tragédie) 1 Celkem: 3860   Přehlednou tabulku lze stáhnout zde http://ts.katja.cz/dokonaly_partner.pdf 
VTIPNÝ, INTELIGENTNÍ, HODNÝ... tři nejčastěji se opakující požadované vlastnosti, které by chtěla mít česká žena na svém partnerovi. A VĚRNÝ je hned následuje.   To, že důležitý je i vzhled (prostě je důležitý!), dokazuje i přitažlivost, krása či atraktivita partnera, která je na 8. místě.   Několikát se objevil i požadavek na to, aby partner měl penis (větší, velký, tvrdý) (6x), aby byl dobrý v posteli (13x). Či na to, aby neměl vysoko položený hlas! (1x) :)  A hlavně, aby to nebyl kretén (1x), debil (1x), ňouma (1x)...    Zde jsou některé zajímavé odpovědi:  "Aby jsme se měli stále rádi a nepřestalo nám na sobě záležet... zbytek se vždy nějak vyřeší, protože nikdo nejsme dokonalý."  "Dokonalá kombinace vlastností neexistuje a vadí mi každý, kdo myslí, že ano."  



"Hlavní pro mě je, aby mě miloval a nikdy nepodvedl. Chci být pro muže jedna jediná, pro kterou bude mít oči. Je to ale nereálné, a proto se vrhám z postele do postele různým mužům... Chci lásku a sex mi ji nahrazuje - dají mi pocit, že mě chtějí."  "Aby dokázal odolat vlivům společnosti (obejme kamaráda, aniž by to v jeho očích bylo "gay", nebojí se říct, že je feminista, je mu jedno, kdo vydělává víc, atd.)"  "Nechci strávit zbytek života jen s jedním mužem."  "Takový, aby nevyužíval svou fyzickou převahu proti ženě."  "Takovýho kluka už mám 10 let, neustále mi říká, jak jsem krásná a že mě miluje, otevírá mi dveře, nosí mi těžké věci, chodí mě doprovázet domů, naproti... zároveň je svůj, dělá si, co chce (není podpantoflem)."  

 



 
27. Toužíš dlouhodobě (celoživotně) mít celý život místo ženského genitálu penis? 
(Jde o opravdové celoživotní vyjádření touhy na celý život, nikoli o vyzkoušení penisu na pár dní, proto zde není možnost odpovědi "ano - občas". Existence penisu u ženy by s sebou nesla velkou spoustu problémů (viz další otázka). Tato otázka je záměrně položena takto, byť ti může přijít sebeabsurdnější, jako mně).  

    
28. Chtěla bys mít penis alespoň pár dní na vyzkoušení (zjistit, jaké to je)? 
 

  



 21,8 % žen "penis na chvíli" striktně zavrhlo, 26,7 % připouští, že by si jej možná na chvíli vyzkoušelo, ale 51,3 % by jej vyzkoušelo určitě. To je více než polovina žen. 2 ženy uvedly, že by penis chtěly na celý život, ale podle jednotlivě vyplněných dotazníků jde opět o nezodpovědně vyplněné dotazníky, protože v dalších otázkách se k penisu na ženském těle nestaví příliš pozitivně.  
29. Napadá tě, s jakým problémem (nebo problémy) by ses mohla v životě setkat, kdybys byla (krásná a velmi ženská) žena s penisem? (Nemusíš odpovídat) 

   Po kliknutí zde http://nd06.jxs.cz/145/884/272385c18e_102655632_o2.png se uvedená tabulka zobrazí v původní velikosti.  784 dívek (58 %) sice na tuto otázku odmítlo odpovědět, ale ostatní holky tu odvahu vyjádřit svůj názor a zamyslet se našly.  



Nejčastěji uváděný problém je problém s nalezením dlouhodobého partnera (33,7 %) a hned potom předsudky okolí, nepochopení, šikana (19,3 %). Na třetím místě vidí dívky problém s oblékáním (9 %), který považují za závažný, neboť penis prostě do riflí, slimek, minišatů, sukní, plavek, legín, kalhotek, tang, punčoch nebo šortek prostě narvat nejde.  12 dívek uvedlo, že pokud má žena penis, není žena, ale muž, nebo že ženy nemají penis.  Zmiňována je také nemožnost otěhotnění, psychická nevyrovnanost nebo nechtěná erekce.   Vybrané odpovědi:  "Kdybych byla žena s penisem... Tak nejsem žena, ale muž.. Co se obléká, krášlí a chová jako žena :)" "Kdybych měla penis, je jasné, že s tělem muže, takže je otázka blbost. Buď s tělem muže nebo vůbec." "Lidé by si mysleli, že jsem divná, byla bych osamělá." "Měla bych ve společnosti problém být zařazena pod jedno pohlaví, protože společnost neumí zatím přijímat "jiné" pohlaví než mužské NEBO ženské." "Nikdo by mě nechtěl za přítele ani za přítelkyni." "Penis bych si chtěla vyzkoušet jen jako celek spolu s mužským tělem, ne jako shemale." "Pokud by to byla krásná a velmi ženská žena, tak nemá penis :D" "Problém bych viděla, sexuální praktiky a výběr partnera. Který chlap by chtěl ženu s penisem a pak moc se mi nechce šťouchat někoho do análu..." "Proč by chtěla mít žena penis? :D" "Slimky by pěkně tlačily do koulí :D" "Smrt. Zabila bych se." "Penis v krajkách nic moc." "Skončila bych jako Suzukiho Sadako Yamamura z hororu Kruh * (znásilnil ji (před tím, než začala hororově zabíjet) nějaký doktor, ale zjistil, že má syndrom testikulární feminizace (XY osoby neragují na testosteron a tak se vyvíjí a identifikují jako žny) a má i penis, ona se s ním začla rvát a on jí přepral, hodil do studny a zavřel ji tam)." "Vadil by mi úplně při všem :D"   
30. Jaký máš názor na "ženy s penisem", které by se po schválení takové změny, začaly v naší společnosti objevovat? 
U otázky byl doprovodný text: Tyto intimní otázky jsou zaměřeny na toto téma kvůli diskusi o možnosti změny pohlaví pouze na základě žádosti na úřadě na základě svobodné volby člověka. Tato možnost je v současné době zvažována na Ministerstvu vnitra a takový člověk by automaticky po podání žádosti dostal doklady na zvolené ženské jméno, ženské rodné číslo a F (female) v kolonce pohlaví bez ohledu na to, jak vypadá nebo co má mezi nohama. (Prosím odpověz podle svého přesvědčení a pocitu. Nikdo ti nebude vyčítat, zda jsi pro nebo proti. Dotazník je zcela anonymní a každý názor je důležitý.)   



  Největší zásluhu na kladném výsledku měly odpovědi typu "je mi to jedno / je to jejich věc / každého volba / hnusné, ale respektuji to" (399 odpovědí z celkových 507 pro).  Dívky tedy zaškrtly PRO, ale jen za určitých podmínek. Například, pokud je dotyčný nebude obtěžovat, pokud se nebude ukazovat na veřejných místech (např. bazén, šatny) nebo paradoxně přiznávají, že se jim představa ženy s penisem hnusí, ale jsou ochotny je tolerovat nebo je jim to jedno.  Jednoznačně PRO bylo 94 respondentek. Proti tomu bylo jednoznačně PROTI 207 respondentek.  Jde tedy o jakési tiché tolerování typu "neobtěžuješ mě, tak si dělej, co chceš".  Nicméně důležitý je vždy výsledek a ten je pro umožnění možnosti změny pohlaví pouze na základě žádosti.   Zde je podrobný přehled jednotlivých odpovědí:  



  Po kliknutí na graf se zobrazí v plné velikosti.  http://nd06.jxs.cz/199/896/80604f6486_102657622_o2.png  Ještě bych chtěla upozornit na 6. příčku, ve které dívky vyjadřovaly naprostý souhlas s kompletní změnou pohlaví, tedy hormonální terapie, splnění stanovených podmínek a poté operaci, ale odsuzovaly nedokončenou přeměnu.   Konkrétních odpovědií pro představu, co si dnešní dívky o ženách, které dobrovolně touží mít penis, myslí.   "Je mi to jedno, protože nejsem muž, který se snaží sbalit ženu s penisem. Ačkoli pro chlapy to může být docela nepříjemné. V některých státech existuje tzv. třetí pohlaví." "There are no chicks with dicks, just guys with tits" "Absolutně NE, hnusí se mi, je to proti přirozenosti člověka a považuji takové lidi za nemocné - stejně tak nemocné lidi, např. blázny nenecháváme volně, aby si dělali co chtěli..." "Aby si člověk určoval pohlaví podle nálady je hloupost. Transexuály respektují. Ale ženy s penisem...?" "Když už chce mít penis, ať taky jako chlap vypadá." "Domnívám se, že pokud se žena cítí býti mužem je jejím největším cílem "proměnu" zcela dokončit a proto se domnívám, že není třeba, aby byla změna pohlaví jen na základě žádosti na úřadě." "Je to blbost, protože potom si to tam chlap může napsat a chodit třeba "okukovat" na dámské záchody, sprchy atd." "Je to divné. Když jsem žena, mám být hrdá na to, že jsem ŽENA." "Je to každého volba, nikoho nesoudím, pokud jsou tak šťastnější tak proč ne, beru to jako třeba zvětšení prsou nebo operaci nosu, která má pomoct ženě cítit se lépe." "Znám jednu ženu s penisem a nikdy se s tím 100% nevyrovnám, předsudky budu mít pořád." N"elze přeci vydávat ženské doklady mužům." "Je mi jedno, co má mezi nohama. Hlavně, ať se chová slušně." 



"Je to nedotažené. Většina transsexuálů chce vypadat, jako ženy a pak přijde transvestita, který si změní pohlaví jen na základě žádosti." "Někdy si tyto ženy užívají ženství víc, než my, které jsme ženy celý život. Já nosím častěji kalhoty než sukni a upřednostňuji pohodlí. Jen když se někam chystám, snažím se vyzdvihnout svoje ženství. Mám se v čem zlepšovat." "Nemám s tím žádný problém, brala bych to jako něco pozitivního a zajímavého." "Nevadili by mi, i když některá setkání by mohla být nepříjemná." "Nevím, jsem zmatená. Celý svět by byl zmatený. Chlapi by si říkali: jsi opravdu žena, položena, polochlap nebo chlap převlečený za ženu??" "Nevím, zajímalo by mě, jak se takové osoby samy přijímají, jestli více jako ženy nebo jako muži." "Nevím, ale jak píšeš žena s penisem, zní to strašně... Já mívala pár kamaradek/ů travestitů a neměla jsem s tím problém, naopak mě stvalo, když se k nim lidi chovali jak se chovali... Ale s tím úřadem mi to přijde zvláštní, nějak mi to jde proti srsti..." "Nic moc.. Jakou by pak měly orientaci?" "Podle mě je to dost absurdní a pro mě nepředstavitelné. Takový člověk je pro mě nechutný. Není normální (a doufám, že se toho nikdy nedočkám), aby si lidé měnili své pohlaví jen na základě nějaké žádosti. Pozor - mám na mysli "ženy s penisem," nikoliv lidi s poruchou identity." "Pochopila bych, kdyby žena chtěla být mužem a podstoupila by tedy přeměnu genitálu na penis. Výsledek by měl být ale jednoznačný. Nepodpořila bych "zvrácenost", kdy vypadá jako žena, ale má penis." "Pokud jde o celkovou proměnu ženy v muže i vzhledově, tak proti tomu nic nemám, ale aby měla žena penis.... fíhá to by se mi upřímně asi hnusilo." "Pokud je to pro někoho nezbytně nutné, ok. Já sama bych ale nepřežila zjistit, že můj partner byl dřív žena." "Pokud to bude poctivý a milý člověk, je mi jedno, co má v občance nebo mezi nohama." "Pro mě nechutná představa, nicméně každý je něčím krásný. Kdyby moje kamarádka měla penis, tak by u mě neklesla." "Takové věci bych zakázala, jak jen to jde. Žena má být ženou a ničím jiným. Spíše bych zřídila střediska pro duševně nemocné, přesně pro tyto lidi, kteří si chtějí měnit pohlaví a dělat podobné kraviny." "Těžko říct, myslím, že vůbec nezáleží na tom, jestli je někdo muž nebo žena." "Zcela s transexuály nesouhlasím, považuji to za zdegenerování lidské rasy!" 



31. Vadilo by ti, kdyby se zrušilo rozdělení toalet na muže a ženy a byly by pro všechny jen jedny? 
 

 
Společné toalety by v referendu neprošly.    Na serveru g.cz vyšel shodou okolností nedávno článek, ve kterém muž píše o 20 věcech, které muži nemají u žen příliš v lásce. Penis u ženy opravdu nebude úplně ideálním vyhledávaným objektem na ženě :) (bod č.7) 

 



 Děkuji vám všem za vyplnění mého dotazníku.  
Tereza 


