
MICHAL S NATÁLIÍ 
CHTĚ JÍ VE SVÉM 

V ZTAHU POKROČIT 
DÁLE

Natálie se stýká s Michalem již několik měsíců 
a vše jim zatím klape. Natálie již má za sebou 
své “poprvé” a pomalu se připravuje na svůj 
první společný sex s Michalem. Michal je ještě 
panic a do sexu se nehrne, jelikož to nechce 
zbytečně uspěchat. 

Natálii má upřímně rád a na tento společný 
zážitek se těší. Přeje si však, aby pro ně oba 
byla tato chvíle vyjímečná. Natálie se mezitím 
rozhodla, že zorganizuje víkend na chatě svých 
rodičů, kam Michala pozve, aby měli soukromí. 
Michal nadšeně souhlasí, víkend s Natálií 
mu přijde jako skvělý nápad. V sobotu večer,  
po společně uvařené romantické večeři popí-
její víno a dobře se baví. 

Natálie se začne k Michalovi tulit a vášnivě 
ho líbat. Jednou rukou mu sáhne mezi nohy, 
Michal se však překvapeně odtáhne. Sice  
se mu to líbí, ale nečekal to tak rychle. Cítí, 
že ho víno uspalo, nemá jasnou mysl a není 
si jistý, zda chce mít svůj první sex v takovém 
stavu. 

Pokusí se to Natálii naznačit tím, že jí ruku 
přesune jinam a polibky jí nevrací s takovou 
intenzitou. Natálie se však nenechá odradit 
a pokračuje ve své strategii. Nakonec se Mi-
chal podvolí, nechce před Natálií vypadat jako 
slaboch. Muži přece sex milují a využijí k němu 
každé příležitosti, ne? Nakonec se spolu vyspí. 
Michal si ale tento zážitek představoval jinak a 
ani Natálie se nezdá být zcela spokojená. 

Ráno si Michal vyčítá, že se nechal do 
pohlavního styku dotlačit a cítí se nejistě. Neví, 
jak má své pocity Natálii vysvětlit a jestli vůbec 
toto téma otevírat. Má obavy o jejich vztah.

Otázky:
▶ Jak byste hodnotili chování 
Natálie v tomto příběhu?

▶ Mohla s Michalem ohledně 
pohlavního styku komuniko-
vat jinak?

▶ Byl v tomto příběhu obous-
tranný souhlas se sexem?

▶ Jak byste hodnotili Michalo-
vo chování?

▶ Mohl s Natálií komunikovat 
jinak?

▶ Myslíte, že byly Michalovy 
obavy, že bude před Natálií 
vypadat jako slaboch odůvod-
něné?



TEORETICKÉ 
Z AR ÁMOVÁNÍ 

PRO V YUČ UJÍCÍ

Témata v příběhu: 
souhlas se sexem, partnerská komunikace, 
násilí ve vztahu, genderové stereotypy

V tomto příběhu otevíráme důležité 
téma oboustranného souhlasu (nejen)  
v partnerském vztahu. 

Komunikace ve vztazích a otevřené  
vyjadřování svých potřeb jsou základem 
pro zdravý vztah, v němž jsou obě zaint-
eresované strany respektovány. Při vy-
jadřování našich potřeb nám však často 
brání naše naučené vzorce chování či ste-
reotypy ovlivňující naše očekávání. 
V příběhu jde o stereotypy týkající se mužské identity - muž jako sexuálně  
aktivnější, jako ten “silnější”, jenž nesmí dávat najevo své nejistoty a emoce. Stereo-
typy spojené s mužskou a ženskou identitou a rolí, nazýváme také genderovými 
stereotypy (gender jako sociální norma chování a očekávání kladená na osobu 
na základě jejího biologického pohlaví). Jelikož stereotypy slouží především jako 
zkratka, která nám umožňuje rychle reagovat a mít pocit kontroly, používáme  
je často podvědomě. Je proto důležité je správně identifikovat a pojmenovat.  
Jejich pojmenováním měníme vlastní nastavení a dokážeme více vnímat indi-
vidualitu daného člověka a jeho skutečné potřeby, neočekáváme automaticky 
jistý typ chování. Tento proces je samozřejmě náročný a nedá se očekávat, 
že se nám podaří stereotypy z našeho myšlení úplně odstranit ( je nicméně 
důležité o to usilovat).

Abychom se vyhnuli nesprávnému vyhodnocení situace na základě stereo-
typních očekávání (v tomto případě Natália očekávala od Michala na základě 
stereotypů o mužské sexualitě, že Michal bude určitě se sexem souhlasit),  
je důležité s druhými osobami otevřeně komunikovat. 

Pokud je v situaci náročné vyjádřit se slovy (např. 
během sexuální aktivity), je možné vyjádřit se 
neverbálně ( jak se pokoušel v příběhu Michal 
 - odsunutím ruky, nereagováním na doteky 
apod.). V takovém případě však musí být part-
neři natolik citliví, aby tyto signály zaznamenali  
a dokázali správně interpretovat. 

Pokud má partner pochybnosti o tom, že je druhý 
člověk v souladu s tím, co se aktuálně děje, je na 
místě ujistit se a zeptat se. 
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Neschopnost komunikace či empatie  
a vnímání druhého může vést až ke znásil-
nění (i když si toho daný partner, který  
se znásilnění dopustí, nemusí být ani vědom 
- to však tento čin nijak neomlouvá).

Předcházet násil í  ve vz tazích se dá 
především posilováním schopnosti  
empatie, aktivního naslouchání druhému 
a schopnosti vyjádřit nahlas své potře-
by (např. nebát se odsouzení, protože  
vyjádřením své potřeby nenaplním stereo-
typní očekávání). 

Také v partnerském vztahu, v němž jsou oba partneři dobrovolně a na základě 
vzájemného citu, může dojít k násilí. Představa, že se tak děje pouze v určitém 
prostředí či určitému typu lidí je velmi mylná. Násilí se může dopustit kdokoliv  
z nás a nemusíme to ani postřehnout.

Zdroje:

▶ Více o genderových stereotypech a vzdělávání
https://www.nidv.cz/media/materialy/aktuality_download/prirucka-genderove-citlive-vycho-

vne-poradenstvi.pdf

▶ Souhlas v sexu (video v češtině)
https://www.youtube.com/watch?v=2Im5KQM_xLM&t=3s


