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Předkládaná disertační práce je instrumentální případovou studii, jejímž cílem je zjištění  

a analýza příčin sexuálního násilí jako prostředku vedení boje v průběhu ozbrojeného 

konfliktu v Demokratické republice Kongo (DRC). Práce se zaměřuje na dvě hlavní 

výzkumné otázky: 

 Jaké jsou příčiny systematizovaného, sexuálně zaměřeného násilí jako součásti 

ozbrojeného konfliktu v DRC?  

 Proč je sexuální násilí jako součást ozbrojeného konfliktu v DRC systematizováno v 

daném rozsahu a intenzitě? 

 

Teoreticky výzkum se výzkum opírá o tři základní přístupy k projevům sexuálního násilí 

v rámci ozbrojených konfliktů - esencialismu, strukturalismu a sociálního konstruktivismu. 

Hlavní teoretickým rámcem práce v oblasti sexuálního násilí je konstruktivismus, který 

zahrnuje mezi potenciální oběti sexuálního násilí muže i ženy a maskulinní a femininní 

identity chápe jako sociální konstrukty. Díky tomu, že umožňuje práci s konstrukty identit, 

jež se vyskytují hojně v teoriích sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech, se 

konstruktivismus jevil jako nejvhodnější koncept k uchopení daného empirického problému. 

  

V rámci konstruktivistického pohledu na sexuální násilí je práce konceptuálně vystavěna 

na kombinaci vybraných druhů feminismu, kulturní antropologie a  feministické biologizující 

etiky. Tato na první pohled nesourodná směsice teoretických bází umožňuje ve svém souhrnu 

komplexní vhled do problematiky sexuálního násilí v Kongu z hlediska obětí i násilníků, což 

je pro vysvětlení příčin klíčové. 

 

Jádrem kvalitativně zaměřeného výzkumného rámce se stal terénní výzkum ve 

východním DRC, sestávající z 34 rozhovorů s pachateli a obětmi sexuálního násilí 

spáchaného ve zde probíhajícím ozbrojeném konfliktu. Obecné (a zejména genderově 

specifické) parametry společenského diskurzu, k němuž rozhovory nevyhnutelně odkazovaly, 

byly v dalším kroku kontextuálně ověřeny v neformálních debatách s místními obyvateli. 

Součástí následné analýzy byla triangulace získaných informací ve vztahu k relevantní 

odborné literatuře, případně doplněné publicistikou a zpravodajstvím (pro získání či ověření 

faktických údajů). 

 

     Výzkum ověřuje 13 hypotéz o možných příčinách sexuálního násilí v DRC (vč. jejich 

možných a předpokládaných kombinací), jejichž soubor byl sestaven na základě revize 

stávající odborné literatury v daném segmentu výzkumu. Tyto hypotézy byly použity jako 

podklad pro konkrétnější rozpracování možných příčin sexuálního násilí, které projekt 

zkoumá. Jde o následující: 

 

1. válečná strategie (sexuální násilí jako nástroj brutalizace války) 



2. indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin 

3. ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva 

4. ponížení nepřátelských mužů znásilněním jejich žen 

5. ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním 

6. potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním způsobem (různými druhy 

sexuálního  násilí až femicidou) 

7. genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu k  

  vysídlení 

8. socializace příslušníků ozbrojených skupin 

9. náboženství a mytologie 

10. nacionalistická ideologie 

11. nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin 

12. vybíjení frustrace z války 

13. sexuální pud 

 

Výsledky výzkumu prokázaly jako hlavní příčiny sexuální násilí v rámci ozbrojeného 

konfliktu v DRC nezávislé proměnné č. 3, 4, 7 a 9. Proměnná č. 3 -  „ponížení nepřátelských 

žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva“ souvisí s proměnnou č. 4  

- „ponížení nepřátelských mužů znásilněním jejich žen“ a s proměnnou č. 7 - „genocida“. 

Kromě vnitřní logické vazby prokázaly korelace těchto nezávislých proměnných rovněž 

empiricky rozhovory s respondenty (spolu s triangulací s literaturou a rozborem širšího 

sociálního diskurzu). Dané proměnné dokládají, že sexuální násilí představuje v DRC 

nejhorší formu sociálního ponížení, expresivněji vzato ekvivalent sociální „vraždy“, tedy 

totální společenskou diskvalifikaci protivníka a potažmo i celé jeho komunity a širšího 

etnika.  

Konstrukce sexuálního násilí jako ponížení vyplývá z konžského konzervativismu 

produkovaného silným patriarchálním diskurzem. Genderová nerovnost, daná mocenskou 

dominancí mužů, vede k tabuizaci sexu z důvodu ochrany otcovství, zaručení přenosu moci a 

bohatství na vlastní, biologické, potomky v patrinlineální rodové linii. Protože genderové role 

„ženy“ jsou v patriarchálním diskurzu konstruovány jako podřadné, sloužící dominantní 

kategorii „mužů“ spíše jako majetek, je pro „muže“ ponížením, dojde-li jeho majetek 

k úhoně. Ženy proto často nejsou primární zamýšlenou obětí sexuálního násilí, ale jsou to 

jejich muži, již mají být poníženi a tak potrestáni či zneškodněni. Taktické využití tohoto 

ponížení se projevuje i u nezávislé proměnné  č. 7 - „genocida“, kde navíc často dochází k 

fyzickému zničení reprodukční schopnosti (orgánů) žen (i mužů).  

Specifická nezávislá proměnná č. 9 - „náboženství a mytologie“ se vyskytuje zvláště u 

paramilitární skupiny Mai-Mai (Voda-Voda), jejíž příslušníci páchají sexuální násilí 

v domění, že tím získají zázračnou schopnost odrážení nepřátelských kulek v boji (náboje se 

změní na vodu), čímž se stanou nezranitelnými. Sexuální násilí, zejména na „pannách“, je 

magickým faktorem z podobného důvodu, jako je největším ponížením. Ať už hledáme 

jakýkoli zástupný fenomén („magie“, „ponížení“ apod.) pro sex, podstatou jeho důležitosti je 

jeho tabuizace a specifická role („cudných“ atd.) žen, vyplývající z patriarchálního diskurzu. 


