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SOUHRN

Předkládaná doktorandská práce se zabývá tématem sexuální agrese.
Cíl výzkumu: Cílem výzkumu byla detekce prevalence sexuálně 
agresivních mužů a žen v české populaci, odhalení nejčastějších 
forem sexuálně agresivního jednání, popis odlišností mezi sexuálně 
agresivními a sexuálně neagresivními jedinci a zachycení trendů 
sexuálně agresivního jednání v České republice. 
Výzkumná metoda: Z hlediska povahy výzkumu se jednalo 
o kvantitativní výzkumný projekt. Výzkum byl součástí 
longitudinálního výzkumu sexuálního chování a postojů obyvatel 
České republiky z let 1993, 1998 a 2003. Téma sexuální agrese bylo 
jen jednou z oblastí, studovaných výzkumem sexuálního chování 
české populace. Naše data byla získána v listopadu a prosinci 2003. 
Respondenti zodpověděli anonymní dotazník, zaměřený na jejich 
sexuální chování. Pro statistickou analýzu dat byl použit program
SPSS. Odlišnosti mezi dvěma sledovanými soubory byly kalkulovány 
T – testem významnosti rozdílu středních hodnot v případě 
kvantitativních znaků a chí - kvadrát testem významnosti rozdílu 
v případě kvalitativních znaků.
Výzkumný soubor: Výzkumný soubor tvořilo 1000 mužů a 1000 žen. 
Soubor byl plně reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, nejvyššího 
dosaženého vzdělání, ekonomické aktivity, kraje a velikosti místa 
bydliště.
Výsledky: 7,7% českých mužů a 1,1% českých žen přiznává sexuální 
násilí vůči partnerovi opačného pohlaví. 0,4% mužů a 0,4% žen 
přiznává homosexuální sexuální agresi. Muži nejčastěji nutili 
k sexuálním aktivitám stálou partnerku nebo manželku, méně často 
známou ženu a nejméně často neznámou ženu. Nejčastější formou 
vynuceného sexuálního styku je soulož.
Sexuálně agresivní jednání se vyskytovalo u mužů s nižším 
vzděláním, pachatelé se častěji hlásili k římskokatolickému vyznání 
než nepachatelé, o sexuální agresi referovali častěji muži vyššího 
věku. Pachatelé byli častěji v dětství sexuálně zneužíváni než 
nepachatelé, sexuální život zahajovali v nižším věku než nepachatelé, 
jejich partnerská adaptace je horší než partnerská adaptace pachatelů, 
sexuální chování je víc promiskuitní a méně odpovědné. Mají více 
zkušeností s komerčním i skupinovým sexem než nepachatelé.
V jejich anamnéze častěji nacházíme sexuálně přenosné onemocnění 
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a zvýšenou prevalenci sexuálních dysfunkcí. Sebe sama hodnotí jako 
sexuálně náročnější než partnerku a oproti nepachatelům vypovídají 
o širším spektru běžně užívaných sexuálních praktik. Jejich postoje 
k sexu jsou liberálnější a sebe sama hodnotí jako lépe informované 
o sexu, než se hodnotí nepachatelé.
U souboru mužů máme možnost i porovnat trendy sexuálně 
agresivního jednání. Srovnáváme – li výsledky získané v předchozích 
výzkumech, zdá se, že prevalence sexuálně agresivního jednání 
vzrostla mezi rokem 1993 (5%) a rokem 1998 (8%). Následně 
prevalence zůstává na stejné úrovni. V roce 2003 to bylo opět 
přibližně 8%. Domníváme se, že příčinou vyšší prevalence byla spíše 
určitá změna sociálního klimatu ke které došlo v daných letech a
která vedla k větší otevřenosti respondentů, než výraznější nárůst 
prevalence sexuální agrese. Trendy také poukazují na signifikantní 
pokles získávání sexuálního uspokojení formou genitálního styku.

ABSTRACT

The focus of this dissertation paper is the theme of sexual aggression. 
Aim of the research: The main aim of the research was detection 
of prevalence of sexually aggressive men and women in the Czech 
population, finding the leading forms of sexually aggressive 
behaviour, describing the differences between sexually aggressive 
persons and the nonagressive ones and showing the trends of sexually 
aggressive behaviour in the Czech Republic. 
Method: The research was based on quantitative methodology. It was 
part of a longitudinal research of sexual behaviour and attitudes in the 
Czech population from the years 1993, 1998 and 2003 and the topic 
of sexual aggression is only one of the areas covered by it. Our data 
were obtained in November and December 2003, when the 
participants answered an anonymous questionnaire with questions 
about their sexual behaviour. For statistical analyses the Statistical 
package for social sciences was used and the differences between 
the two samples were calculated by T test for two independent 
samples (for quantitative data) and Chí square test (for qualititative
data).
Sample: The sample consisted of 1000 men and 1000 women and 
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was fully representative in terms of sex, age, obtained education, 
economical activity, region and the size of place of residence. 
Results: 7,7% of Czech men a 1,1% of Czech women admitted 
heterosexual aggressive behaviour in their past. 0,4% of men and 
0,4% of women admitted homosexual sexual aggression. Men 
coerced to sexual activities mostly the stable partner or wife, then 
a woman known to them, and less often an unknown woman. 
The most frequent form of sexual intercourse was genital contact.
Sexual aggression was used more often by men with lower education, 
between the offenders there were more Roman Catholics then 
between the nonperpetrators, sexual aggression acknowledged more 
older men. Perpetrators were more often sexually abused in their 
childhood then nonperpetrators, they started their sexual life in earlier 
age, their partner adaptation is worse, sexual behaviour more 
promiscuous and less responsible. They had more experience with 
commercial and group sex and in their anamneses we found sexually 
transmitted diseases more often and an increased prevalence of sexual 
disorders. They evaluate themselves as more sexually demanding 
then their partner and they refer about wider spectrum of commonly 
used sexual practices. Their attitudes to sex are more liberal and they 
consider themselves more informed about sexual life then 
nonperpetrators do.
At the sample of men we have also the possibility to compare 
the sexually aggressive behaviour. When we compare the results 
obtained in the previous research, it seems that the prevalence 
of sexual aggression grew between the year 1993 (5%) and the year 
1998 (8%). Then the prevalence stayed stable. In 2003 it was again 
around 8%. We consider that the reason of the higher prevalence was 
more probably some change in social climate between these years, 
which led to bigger openness of participants in this point, then real 
increase of prevalence of sexual aggression. The trends also show that 
there is an important decrease of obtaining sexual satisfaction by 
vaginal sexual intercourse.
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1. ÚVOD

Výzkum sexuálního násilí byl a dosud zůstává opomíjenou oblastí 
v řadě zemí světa. Ani v českém odborném písemnictví není téma 
sexuální agrese dostatečně zpracováno. 
V současné době neexistuje obecně přijímaná teorie, vysvětlující 
sexuálně agresivní chování. Modely vysvětlující sexuální agresi 
vznikají v řadě odlišných vědeckých disciplín. Některé vznikají 
v rámci sociálních věd, jiné z různých teoretických perspektiv uvnitř 
psychologie, psychiatrie i sexuologie. Každá z těchto vědeckých 
disciplín vnímá sexuální násilí svou vlastní optikou. I v této oblasti 
vědeckého zkoumání je zřetelný posun od teorií zachycujících pouze 
jednu dimenzi k teoriím, snažícím se objasnit studovanou 
problematiku v širším záběru a k teoriím integrujícím poznatky 
z různých oblastí vědy (Ellis,1989, 1991, 1993, 1998; Marsall,
Barbaree 1990; Prentky, Burgess 1993; Ward, Beech 2006). 
Vzhledem ke složitosti a komplexnosti sexuálního násilí je možné, že 
úplnější obraz tohoto problému získáme až pokud se vědeckým 
disciplínám podaří jednotlivé dílky puzzle, které mají ve svých rukou, 
poskládat dohromady. Předpokladem k tomu je pak vzájemná 
informovanost o stavu poznání v dalších vědních oborech, ochota 
k otevřené diskusi a respekt k teoriím, které jsou empiricky 
ověřitelné.
Odhady incidence a prevalence sexuálního násilí se značně 
rozcházejí. Rozdíly v získaných údajích jsou převážně způsobeny 
nejednotným vymezením sexuálně agresivního jednání, výzkumníci 
často do svých studií zahrnují odlišné formy sexuálního nátlaku. 
Typickým příkladem může být znásilnění. Vzhledem k nejednotnosti 
vymezení znásilnění v různých výzkumech získávají výzkumníci 
logicky značně odlišné údaje o jeho prevalenci. V současné vědě je 
stále zřetelná tendence publikovat a citovat více výzkumy 
s šokujícími výsledky. Autoři, kteří došli k nižším údajům, musí často 
čelit populárnímu pohledu, že vyšší údaje jsou přesnější. Publikování 
a cílené zviditelňování určitých zjištění na úkor jiných je častokrát 
ovlivňováno převažující ideologií a politickým klimatem (např. 
vlivem feministických aktivistů). Rozdíly v datech popisujících 
prevalenci však budou v řadě případů odrážet i reálné odlišnosti 
v sexuálně agresivním jednání u různých kultur. 
Většina dat získaných o prevalenci jak heterosexuální, tak 
homosexuální sexuální agrese pochází z perspektivy oběti, méně pak 
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z pohledu pachatele. Data získávaná od obětí jsou pravidelně vyšší,
nežli data získaná od pachatelů. Velmi často jsou i charakteristiky 
útočníků získávány nepřímým způsobem dotazováním obětí. Takový 
vědecký přístup pak nemusí přinášet spolehlivá data. Sexuální násilí 
existuje ve všech typech vztahů. Veřejná, ale i vědecká pozornost je 
převážně orientovaná na heterosexuální vztahy, studie zaměřené 
na sexuální viktimizaci ženy obvykle ani nezahrnují dotaz, zjišťující 
pohlaví útočníka.

2. CÍLE PRÁCE

Cílem empirické části doktorandské práce bylo na základě vybraných 
dat z reprezentativního výzkumu sexuálního chování české populace 
(Sexuální chování obyvatel ČR III.) zjistit:

1. prevalenci heterosexuální i homosexuální agrese u mužů a 
žen v obecné populaci

2. nejčastější formy sexuální agrese

3. základní sociodemografické charakteristiky pachatelů

4. základní sexuologické charakteristiky pachatelů

5. některé postojové charakteristiky pachatelů

6. zjistit charakteristiky vývoje v oblasti sexuální agrese v české 
společnosti

3. MATERIÁL A METODIKA

SOUBOR
Základní soubor představovala populace České republiky starší 15 let,
výběrový soubor tvořilo 1 000 mužů a 1 000 žen s charakteristikami 
základního souboru. Respondenti pocházeli ze všech regionů, krajů 
České republiky.
Pro výběr byla užita kvótní metoda. Sledovány byly následující 
parametry: pohlaví, věkové rozložení, nejvyšší dosažené vzdělání, 
ekonomická aktivita (aktivní / neaktivní), region – kraj a velikost 
místa bydliště. Výběrový soubor byl svým složením, ve vybraných 
znacích, plně reprezentativní pro českou populaci podle údajů 
z posledního sčítání lidu z roku 2001. Statistická významnost rozdílů 
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byla testována testem chí-kvadrát a homogenita výběrového a 
základního souboru byla prokázána na hladině spolehlivosti 
(významnosti) 95%. Zpětná kontrola reprezentativity potvrdila, že 
podle sledovaných parametrů je možno výběrový soubor považovat 
za plně reprezentativní.

METODA
Z hlediska povahy výzkumu se jednalo o kvantitativní výzkumný 
projekt. Údaje o pachatelích a formách sexuální agrese u obyvatel ČR 
byly získávány anonymním dotazníkem, který měl specifickou 
podobu pro muže a pro ženy. Tento dotazník tvořil součást výzkumu 
Sexuálního chování obyvatel ČR III. Na přípravě tohoto dotazníku 
jsme se podíleli a je obohacenou verzí dotazníku, použitého 
při výzkumech Sexuální chování obyvatel ČR I. a II., jež byly 
provedeny v roce 1993 a 1998. Za účelem disertační práce byly 
v rámci třetího opakování rozvinuty otázky, zaměřené na sexuální 
agresi. Předchozí verze dotazníku byly obohaceny zejména 
o rozšíření dotazů, zjišťujících vlastní sexuálně agresivní jednání i 
u žen. V předchozích verzích dotazníků byla vlastní sexuální 
agresivita zjišťována jen u mužů. Všechny dotazy zaměřené 
na ženskou sexuální agresi jsou do výzkumu nově včleněny. 
U mužského dotazníku byla nově zařazena jedna z dalších forem 
vynuceného sexuálního styku. Jedná se o dotaz zaměřený 
na prevalenci vynucování si análního styku, který v předchozích 
dotaznících dosud chyběl. U mužů, kteří přiznávají, že donucovali 
partnerku k sexuální agresi, byl nově zjišťován vztah k této partnerce 
(manželka či partnerka, známá žena, neznámá žena). V případě 
opakovaného vynuceného styku bylo nově zjišťováno zda se jednalo 
o stejnou partnerku či nikoli. Pokud muž nutil k sexuálnímu styku 
více žen, byl zjišťován jejich počet. Zcela nově byla zařazena i 
otázka, mapující výskyt homosexuální sexuální agresivity u obou 
pohlaví.

ORGANIZACE SBĚRU DAT
Terénní sběr dat probíhal od 14. 11. – 16. 12. 2003. Výzkum 
sexuálního chování byl uskutečněn prostřednictvím speciálně 
proškolených tazatelů, vybíraných počítačovým programem 
DEMA a.s. Ke sběru sloužil anonymní dotazník, který měl zvláštní 
formu pro muže a zvláštní pro ženy. Sexuální agrese byla jen jednou 
z oblastí sledovaného sexuálního chování. Respondenty byli náhodně 
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oslovení občané, kteří splňovali podmínku kvót (demografických 
znaků) pro šetření reprezentativního typu. Respondenti byli tazateli 
nejprve instruováni, případné nejasnosti v otázkách dotazníku jim 
byly vysvětleny tazateli. Spolu s dotazníkem respondenti obdrželi i 
ofrankovanou obálku na odeslání odpovědi. Dotazník respondenti 
následně vyplňovali samostatně, v soukromí. Vyplněné dotazníky 
byly explorandy zalepeny do obálek a poštou zaslány 
do demoskopické agentury DEMA a.s. Návratnost dotazníků byla 
62%.

ZPRACOVÁNÍ DAT
Výsledky byly statisticky vyhodnoceny programem SPSS (Statistical
package for social science). Při statistické analýze byl v případě 
kvantitativních znaků použit T - test významnosti rozdílu středních 
hodnot, pro kvalitativní znaky byl použit chí - kvadrát test 
významnosti rozdílu u kvalitativních znaků.

4. VÝSLEDKY

Prevalence heterosexuální sexuální agrese u mužů je 7,7%, 
prevalence homosexuální sexuální agrese je 0,4%. Prevalence 
heterosexuální sexuální agrese u žen je 1,1%, prevalence 
homosexuální agrese činí stejně jako u mužů 0,4%. Naprostá většina 
českých mužů ani žen se tedy nechová sexuálně agresivně, případně 
sexuální donucování nepřipouští. Jak bylo možné předpokládat, muži 
se chovají sexuálně agresivně častěji než ženy. Ženská sexuální 
agrese vůči dospělému objektu je řídký jev, ale i jako takový by si 
zasloužil systematické zkoumání.
Nejčastější formou vynuceného sexu u mužů byla vaginální soulož, 
druhou v pořadí dle četnosti byla felace, méně často muži partnerku 
nutili k dráždění svého penisu rukou a nejméně často k análnímu 
styku. Obdobný trend je naznačen i u žen (bylo by však třeba ho 
prověřit na větším výzkumném vzorku). 
Muži přiznávající sexuální agresi častěji vypovídali o opakovaném 
donucování než ojedinělém. V případě ojedinělé sexuální agrese se 
v převážné většině případů stala obětí agrese známá žena. Nejčastěji 
stálá partnerka, případně jiná známá ženu. V případě opakovaného 
donucování k pohlavnímu styku se převážně jednalo o stejnou 
partnerku, méně často pak o více různých partnerek. Obdobný trend 
je naznačen u žen. Převaha žen vypověděla o opakovaném 
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donucování převážně stálého partnera, či partnera známého. Opět by 
toto data bylo třeba prověřit na větším počtu respondentek.
Pachatelé sexuální agrese se od nepachatelů lišili v následujících 
sociodemografických charakteristikách: měli signifikantně nižší 
vzdělání než nepachatelé a významně častěji byli římskokatolického 
vyznání. Četnější reference o vlastním sexuálně agresivním jednání 
nacházíme ve výpovědích starších mužů.
Pachatelé sexuální agrese se od nepachatelů lišili v následujících 
psychosexuálních charakteristikách: signifikantně častěji se 
v dětství stávali obětí sexuálního zneužívání než respondenti, kteří se 
sexuální agrese nedopustili.
První sexuální zkušenosti neagresivního charakteru získávají 
pachatelé v nižším věku než nepachatelé (častěji již souložili a to 
v nižším věku než nepachatelé). 
Jejich postoje k celé řadě sexuálních otázek jsou výrazně liberálnější 
(k náhodným sexuálním stykům, k mimomanželským sexuálním 
stykům, k prostituci, skupinovému sexu). Tyto postoje se následně 
promítají do jejich reálného jednání (větší počet náhodných partnerek, 
častější mimomanželské styky, častější zkušenost se styky 
s prostitutkou i se skupinovým sexem). Tyto charakteristiky pachatelů 
sexuální agrese se mimo jiné budou spolupodílet na jejich horší 
partnerské adaptaci oproti sexuálně neagresivním mužům, projevující 
se zejména neschopností udržet dlouhodobější intimní uspokojivý 
vztah (byli častěji rozvedeni a rozváděli se v nižším věku než 
nepachatelé, byli vícekrát ženatí).
Pachatelé sexuální agrese mají větší sklon k promiskuitnímu jednání 
(měli více sexuálních partnerek jak v posledním roce, tak 
v posledních pěti letech, ale i celkově v průběhu celého života). Lze 
konstatovat, že pachatelé sexuální agrese mají v sexuální oblasti více 
různorodých zkušeností. Sebe sama také hodnotí jako lépe 
informované o sexuálním životě než nepachatelé, v porovnání se svou 
partnerkou se hodnotí jako sexuálně náročnější a referují o širším 
spektru běžně užívaných sexuálních praktik.
V průběhu života pachatelé častěji trpěli sexuální poruchou (zejména 
nadměrnou sexuální potřebou), také častěji předstírali orgasmus a to 
opakovaně.
Sexuální chování pachatelů sexuální agrese se jeví jako méně 
odpovědné (při komerčním sexu méně často užívali kondom než 
nepachatelé, častěji měli v životě pohlavní nemoc). 
U mužských respondentů lze zachytit základní trendy sexuálně 
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agresivního jednání. Srovnáváme – li výsledky získané v předchozích 
výzkumech zdá se, že prevalence sexuálně agresivního jednání 
vzrostla mezi rokem 1993 (kdy byla přibližně 5%) a rokem 1998 (kdy 
byla přibližně 8%). Následně prevalence zůstává na stejné úrovni. 
V roce 2003 to bylo opět přibližně 8%. Trendy také poukazují 
na signifikantní pokles získávání sexuálního uspokojení formou 
genitálního styku, ale i tak je stále genitální styk nejčastější podobou 
znásilnění.

5. DISKUSE

PREVALENCE SEXUÁLNÍ AGRESE U MUŽŮ A ŽEN 
V OBECNÉ POPULACI

Prevalence sexuální agrese u mužů, která vyplývá z našich dat 
výzkumu realizovaného v roce 2003, je 7,7%. Naprostá většina 
českých mužů, jak bylo možné předpokládat, se nechová sexuálně 
agresivně, případně sexuální donucování nepřipouští.
Údaje o prevalenci sexuální agrese jsou obtížně srovnatelné, 
poněvadž většina dostupných studií zjišťuje prevalenci sexuální 
agrese z pohledu oběti. Práce, zjišťující prevalenci sexuálně 
agresivního jednání v populaci a to ze strany pachatelů, nacházíme 
sporadicky. Naše data vypovídají o nižší prevalenci sexuální agrese 
v porovnání s výzkumy, realizovanými na souborech vysokoškoláků. 
Například Kossová a kol. (1987) vypovídá o tom, že až 25% 
vysokoškolských studentů přiznává, že donucovali partnerku 
k nechtěným sexuálním aktivitám, 4% mužů přiznává, že přinucovali 
ženu přímo k sexuálnímu styku. V novější studii realizované 
na vzorku vysokoškoláků (Wheeler et al., 2002) 13,4% z mužů 
respondentů přiznává sexuálně útočné chování, téměř 4% vypověděla 
o pokusu znásilnit ženu a dalších 9% vypověděla o sexuálních 
útocích, které naplňují většinu kritérií pro znásilnění. V další 
aktuálnější studii, která přináší údaje o sexuální agresi přímo 
ze strany pachatele (Gidycz et al., 2007), 17,7% vysokoškoláků 
přiznává nějakou formu sexuální agrese.
Oproti našim údajům přináší vyšší údaje o prevalenci i kanadská 
studie (Senn et al., 2000), kde o sexuálním nátlaku vypovídalo 195 
kanadských mužů ve věku mezi 19-82 lety. Donucování ženy 
k sexuálním aktivitám připustilo 27% mužů. Vysoká čísla přináší i 
výzkum amerických autorek (Abbey et al., 2007) kdy ze 163 
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svobodných mužů 24,5% vypovědělo, že realizovalo pokus 
o znásilnění či znásilnění.
Naopak výsledky našeho výzkumu poukazují na vyšší prevalenci 
sexuální agrese u nás, v porovnání se Slovenskem. Výzkumníci na 
Slovensku (Máthé, 2006) došli k nižší prevalenci sexuální agrese 
u mužů (2,8%).
Údaje o nižší prevalenci sexuální agrese jsou však v souladu se 
skutečností, že tradičně patříme k zemím s nižším výskytem 
znásilnění, incidencí 5 - 7 znásilnění na 100 000 obyvatel (Raboch et 
al., 1984). 
Prevalence heterosexuální sexuální agrese přiznávaná ženami 
v našem výzkumu je velmi nízká. Pouze 11 žen z celého souboru 
vypovědělo o tom, že nutilo muže k pohlavnímu styku. Ženská 
sexuální agrese byla letitě opomíjenou oblastí a proto je obtížné 
získat srovnatelné údaje. Pokud byla sledována, tak tomu bylo opět 
převážně ze strany oběti, tedy v tomto případě muže. 
Data o prevalenci sexuálního násilí ze strany žen vůči mužům 
výrazně kolísají v různých studiích, díky odlišnému vymezení 
sexuální agrese. Struckman-Johnsonová a Struckman-Johnson (1998) 
například zjistili, že z 318 jimi zkoumaných mužů bylo 43%
vystaveno alespoň jednou sexuálnímu donucování ze strany žen.
Anderson a Aymami (1993) zjistili, že ve vzorku 128 vysokoškoláků 
44,9% vypovědělo o snaze ženy je opít, u 20,3% šlo o vyhrožování 
sebepoškozením ženy, u 29% o verbálním nátlaku, u 18%
o vyhrožování ukončením vztahu a překvapivě u 4,7% dokonce 
o ohrožování zbraní. Struckman-Jonsonová a kol. (2003) referují 
o tom, že až 58% mužů ze souboru 275 vysokoškoláků se cítilo 
minimálně jednou objektem sexuální persistence, tedy byli dále 
vybízení k sexu poté, co již partnerku odmítli.
Pokud se týká vlastní výpovědi žen o sexuálně agresivním jednání, 
podařilo se nám získat pouze údaje studentek o vynucování si 
sexuálního kontaktu na partnerovi v době chození. V jednom 
výzkumu realizovaném na univerzitních studentech 2% studentek 
přiznala, že donucovala partnera k sexuálním aktivitám (Struckman-
Johnson, 1988). V jiné studii (O´Keefe, 1997) 6,3% studentek 
vypovědělo o verbálním vynucování si sexuálního kontaktu a 0,3% 
studentek vyhrožovalo partnerovi užitím fyzické síly.
Prevalence homosexuální agrese u mužů i u žen činí 0,4%. Údaje 
o prevalenci homosexuální sexuální agrese jsou obtížně srovnatelné 
s ohledem na skutečnost, že většina výzkumů vychází výlučně 
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z výpovědí obětí, minimum je orientováno na útočníka homosexuální 
agrese. Výzkum Struckman – Johnsonové a Struckman- Johnsona 
(1994) poukazuje na skutečnost, že 4% převážně heterosexuálně 
orientovaných mužů byla donucováni k sexuálnímu kontaktu mužem. 
Nejvíce byl výzkum prevalence homosexuální sexuální agrese 
sledován na vzorcích homosexuálů. Přes 5% respondentů z berlínské 
homosexuální komunity přiznalo užití fyzické síly či vyhrožování 
násilím muži, který neměl zájem o sexuální kontakt. (Krahe et al., 
2000). Údaje o sexuální viktimizaci homosexuálních mužů se 
pohybovaly mezi 12-29% (Waterman et al.,1989; Hickson et al.,
1994; Kalichman, Rompa, 1995). 
Podobný je stav vědeckého poznání, týkající se ženské homosexuální 
sexuální agrese. Ze studií nám dostupných se zdá, že byla dosud 
zkoumána pouze u lesbických žen a to zejména v roli oběti 
(Loulan,1987;Waterman et al. 1989; Waldner-Haugrud,Vaden-Gratch 
1997; Tjaden et al. 1999)
Pokud se týká našich výzkumných závěrů je zřejmé, že homosexuální 
sexuální agrese se v obecné populaci vyskytuje, ale jedná se o vcelku 
řídký jev, který by bylo třeba zkoumat na větším výzkumném vzorku, 
či kvalitativní metodologií. 
Porovnáme – li prevalenci sexuální agrese mezi muži a ženami, 
výsledky podporují zjištění dalších výzkumníků, že většina sexuálně 
agresivních činů je páchána mužským pachatelem směrem k ženské
oběti (Tjaden, Thoennes, 2000).
V případě jednorázové agrese se v převážné většině případů obětí 
sexuální agrese stala známá žena. Tato zjištění jsou v souladu 
s výsledky dalších autorů. Většina znásilnění není páchána 
neznámým cizincem, ale osobou oběti známou (Greenfeld, 1997; 
Tjaden, Thoennes, 2000; Black, Pettway, 2001; Máthé, 2006). 

NEJČASTĚJŠÍ FORMY SEXUÁLNÍ AGRESE

U mužů, kteří přiznávají sexuální donucování, bylo zjišťováno k jaké 
formě styku partnerku donucovali. Z výsledků jednoznačně vyplývá, 
že nejčastější formou vynuceného sexu byla vaginální soulož. Druhou 
nejčastější formou vynuceného sexuálního kontaktu byla felace, méně 
často muži partnerku nutili k dráždění svého penisu rukou a nejméně 
často k análnímu styku.
Zajímavé je, že pokud porovnáme četnost forem sexuálního styku, 
ke kterým ženy muže nutily, vychází nám stejné pořadí. Nejčastěji se 
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jednalo o nucení k souloži a následně o nucení k dráždění klitorisu 
ústy a nucení k dráždění klitorisu či pochvy rukou. Pro nízký počet 
žen přiznávající sexuální agresi z těchto dat nelze vyvozovat závěry 
mimo daný výzkumný vzorek, bylo by však zajímavé tento trend 
ověřit na početně větším vzorku žen.

ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 
PACHATELŮ

Z našeho výzkumu vyplynulo, že skupina pachatelů sexuální agrese 
je statisticky významně méně vzdělaná, než skupina nepachatelů. 
Toto zjištění je v souladu s evolučně biologickými teoriemi, které 
poskytují výkladový rámec pro sexuálně agresivní jednání, specificky 
znásilnění. Tyto teorie zdůrazňují význam sociálního statusu muže a 
jeho přístup ke zdrojům jako klíčové faktory hrající roli při výběru 
partnera ženou (např. Thornhill a Palmer, 2000). Být ženou vybrán 
není jediný způsob jak získat sexuální přístup k ženě, z něhož 
vyplývá i reprodukční úspěch. Druhá cesta k reprodukčnímu úspěchu 
je právě sexuálně agresivní jednání. Zjištěné nižší dosažené vzdělání 
u pachatelů sexuální agrese podporuje i tzv. deprivační teorii sexuální 
agrese (Thornhill a Thornhill, 1983).
Výsledky našeho výzkumu jsou v souladu s řadou empirických studií, 
které obsahují informace o nižším dosaženém vzdělání pachatelů 
sexuální agrese (Bonheur, Rosner, 1981; Langevin, Pope, 1993; 
Langevin, Curnoe, 2007). O potížích s učením a zvláštních 
vzdělávacích potřebách početné skupiny pachatelů sexuální agrese 
referuje celá řada dalších autorů (Bailey et al., 1994; Jonson – Reid, 
Way, 2001; Kelly et al., 2002).
Zajímavý je další výsledek disertační práce podle kterého je skupina 
pachatelů sexuální agrese statisticky významně častěji 
římskokatolického vyznání, než skupina respondentů, která se 
sexuální agrese nedopustila, či ji nepřiznává. Katolíci častěji 
referovali o sexuálním donucování než jiní věřící či nevěřící. Běžným 
očekáváním by bylo spíše, že člověk s hlubokým náboženským 
přesvědčením méně často páchá sexuální delikty. Zajímavé je, že náš 
překvapivý výsledek je opět ve shodě se zjištěním jiných autorů. 
Australští vědci Donna Eshuys a Stephen Smallbone (2006) referují 
o tom, že religiozita u pachatelů sexuální agrese byla spojena s větším 
počtem obětí sexuálního útoku a opakovaným odsouzením 
za sexuální delikty. 
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V případě našeho výzkumu se nabízí k zvážení i otázka, zda 
náboženské přesvědčení může nějakým způsobem ovlivňovat 
otevřenost i pravdivost při vyplňování dotazníku. V duchu této úvahy 
by katolíci nemuseli být sexuálně agresivnější, ale více čestní k sobě i 
druhým, tedy pravdomluvnější. 
Dalším sledovaným faktorem byl věk respondentů. Z hlediska věku 
starší muži více přiznávají sexuálně agresivní jednání. Tento rozdíl se 
nám jeví jako logický. Starší muži měli v průběhu života více 
příležitosti k sexuálně agresivnímu jednání a častěji o něm pak 
vypovídají, než muži mladší. 

ZÁKLADNÍ SEXUOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 
PACHATELŮ

Hlavní odlišnosti skupiny mužů přiznávající sexuální agresi 
od skupiny nepachatelů, jsou zejména větší míra sexuálních 
zkušeností i větší sklon k promiskuitnímu chování na straně 
pachatelů. 
Pachatelé na rozdíl od nepachatelů častěji již souložili a to v nižším 
věku než nepachatelé. Tyto naše výsledky jsou zcela ve shodě se 
zjištěními dalších autorů, kteří poukazují na dřívější výskyt prvních 
sexuálních zkušeností neagresivního charakteru u pachatelů 
sexuálního násilí (Lalumiere et al., 1996; Abbey et al., 1998; Abbey, 
Mc Auslan, 2004). První soulož proběhla u pachatelů sexuální agrese 
signifikantně častěji z iniciativy pachatele, zatímco u nepachatelů 
z iniciativy obou partnerů. Toto zjištění může odrážet trend pachatelů 
znásilnění očekávat sexuální kontakt ve dřívějších fázích vztahu, než 
tomu je u nepachatelů (Abbey et al. 2007). Pachatelé sexuální agrese 
již častěji měli za sebou delší partnerský vztah, i počet delších vztahů 
byl u pachatelů vyšší než u nepachatelů.
Pachatelé sexuální agrese se od nepachatelů lišili i výrazně vyšším 
počtem uváděných sexuálních partnerek. Naše výsledky jsou v tomto 
směru konzistentní se současnými výsledky v zahraničí (Lalumiere et 
al., 1996). 
Pachatelé sexuální agrese častěji než nepachatelé vypovídají o stycích 
s náhodnými partnerkami. Naši pachatelé se tedy oproti nepachatelům 
chovali sexuálně promiskuitněji. Toto zjištění je v souladu s výsledky 
kanadských výzkumníků (Senn et al., 2000), kdy jim jako 
signifikantní prediktor sexuální agrese na vzorku obecné populace 
vyšla zvýšená promiskuita v adolescenci.
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Pachatelé sexuální agrese měli výrazně častěji zkušenosti 
s pohlavním stykem s prostitutkou, při komerčním sexu také méně 
často užívali kondom než nepachatelé a také referují častěji než 
nepachatelé o tom, že měli v životě pohlavní nemoc. 
Výsledky našeho výzkumu svědčí pro horší partnerskou adaptaci 
sexuálně agresivních mužů. Tito muži byli častěji již rozvedeni a 
rozváděli se v nižším věku než nepachatelé. Pachatelé jsou často 
dvakrát či třikrát ženatí v porovnání s nepachateli. Sexuálně agresivní 
muži přiznávají častěji mimomanželské styky, než muži bez projevů 
sexuální agresivity. 
Naše výsledky týkající se horší partnerské adaptace potvrzují nálezy 
celé řady empirických studií a teoretických předpokladů. Většina 
výzkumů sexuálních delikventů poukazuje na to, že deficit sociálního 
fungování je u těchto pachatelů specifický - týkající se zejména 
oblastí intimity s druhými, schopnosti navázat bezpečný a uspokojivý 
mezilidský vztah. V této schopnosti pachatelé sexuální agrese 
zřetelně selhávají. U pachatelů znásilnění byl prokázán deficit 
v empatii a schopnosti navázat blízkou vazbu v dospělosti (Abbey et 
al., 2007). Z našich autorů poukazují na nedostatek empatie a 
chybějící soucit u deviantních sexuálních autorů například Košutová 
a Weiss (1993). Tyto kvality jistě souvisejí se schopností vést 
oboustranně uspokojivý partnerský život. Pokud se týká studií 
realizovaných na vzorcích uvězněných pachatelů znásilnění, zdá se, 
že tito pachatelé selhávají zejména ve schopnosti navázat blízký vztah 
s ženou. Studie statisticky vyhodnocující charakteristiky pachatelů 
znásilnění vypovídá o tom, že 42% uvězněných mužů se nikdy 
neoženilo, pouze 22,1% bylo ženatých, 6,2% žilo odděleně 
od manželky, 28,5% bylo rozvedených a 1,2% mužů ovdovělo 
(Greenfeld, 1997). Jiná studie popisující stav uvězněných pachatelů 
znásilnění (Black, Pettway, 2001) referuje dokonce o tom, že až 65% 
těchto mužů se nikdy neoženilo a 22% mužů ze sledovaného vzorku 
se rozvedlo. Pokud se týká našich výsledků - pachatelé sexuální 
agrese se oproti nepachatelům častěji rozváděli a to v nižším věku. 
Častější rozvody - a to v nižším věku - budou odrážet neschopnost 
udržet uspokojivý intimní vztah. Muži z našeho vzorku v porovnání 
s uvězněnými pachateli budou pravděpodobně v řadě ohledů méně 
defektní. Tato skutečnost by mohla vysvětlovat odlišnost, že muži 
z výše zmíněných studií měli zejména potíže v navázání intimního, 
blízkého vztahu, s uzavřením manželstvím, zatímco muži z našeho 
souboru uspěli v navázání vztahu, udržení manželství, ale 
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v dlouhodobější perspektivě se jim nepodařilo uspokojivý intimní 
vztah udržet. 
Zajímavé je, že v kriteriu spokojenosti s pohlavním životem se obě 
skupiny respondentů nelišily. Tato spokojenost však bude zřejmě 
navozována odlišně. Například pokud jde o konkrétní sexuální 
aktivity, muži pachatelé referovali o širším spektru běžně užívaných 
sexuálních praktik. Sebe sama hodnotí pachatelé častěji jako 
náročnější než svou sexuální partnerku v porovnání s nepachateli.
Pachatelé častěji než nepachatelé referují o tom, že někdy v průběhu 
života trpěli sexuální poruchou. Významně častěji trpěli nadměrnou 
sexuální potřebou. Také uváděli častěji než nepachatelé, že někdy 
v životě předstírali orgasmus a to opakovaně. Klinická praxe svědčí 
pro zvýšený výskyt sexuálních poruch u sexuálních deviantů. Velmi 
málo však byl zkoumán vztah mezi sexuální dysfunkcí a sexuálním 
útokem (Metz, Sawyer, 2004). Tito autoři předpokládají, že sexuální 
dysfunkce jsou časté u pachatelů sexuálního útoku a že výskyt 
sexuální dysfunkce může zvyšovat riziko sexuálního útoku.
Pachatelé sexuální agrese se stávali v dětství významně častěji obětí 
sexuálního zneužívání než nepachatelé. Toto naše zjištění je 
v souladu s výsledky jiných autorů, podle kterých je sexuální zneužití
v dětství fenomenem, predikujícím sexuální agresi (Loh, Gidycz, 
2006; Hines, 2007; Gámez – Gaudix, Straus, 2008). Muži, kteří užili 
fyzickou sílu za účelem sexuálního styku mají v anamnéze 
signifikantně častěji sexuální zneužití v dětství, než muži, užívající 
jen manipulace a muži, kteří vypovídají pouze o styku se souhlasem 
partnerky (Lyndon et al., 2007). Sexuální zneužití v dětství bývá 
uváděno i jako prediktor ženské sexuální agrese (White a Humphrey, 
1994; Anderson,1996; Krahe et al., 2003, Christopher et al., 2007, 
Hines, 2007). S ohledem na nízký počet respondentek přiznávající 
sexuálně agresivní jednání v našem vzorku se k tomuto prediktoru 
bohužel nemůžeme vyjádřit.

NĚKTERÉ POSTOJOVÉ CHARAKTERISTIKY PACHATELŮ

Celkově se respondenti pachatelé jevili ve svých názorech a postojích 
vůči sexuálním otázkám jako výrazně liberálnější a méně odpovědní 
než respondenti nepachatelé. Zřetelné rozdíly se projevily v názorech 
na prostituci, proti které pachatelé na rozdíl od nepachatelů častěji nic 
nemají a nemají potřebu ji nějak regulovat. Výrazně tolerantnější 
postoj měli pachatelé i ke skupinovému sexu. Nejen, že ho častěji než 
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nepachatelé považují za přípustný a neodmítají ho, ale jejich postoj se 
odráží i v reálném jednání. Sami se také častěji skupinového sexu 
zúčastnili a to jak jednou, tak opakovaně. Benevolentnější je i postoj 
pachatelů k mimomanželským stykům. Na rozdíl od nepachatelů je 
častěji považují za přirozené, nepachatelé je zas častěji než pachatelé 
sice neodsuzují, ale neprovozují. I z hlediska názorů na náhodné 
sexuální styky se obě skupiny výrazně lišily. Převaha pachatelů je 
považuje za přirozené. Toto zjištění je ve shodě s výzkumem Antonie 
Abbeyové a spolupracovníků (2007). Jako jeden ze signifikantních 
rozdílů mezi pachateli znásilnění a nepachateli znásilnění jim 
u pachatelů znásilnění vyšel pozitivnější postoj k náhodnému sexu. 
Benevolentní postoje k celé řadě sexuálních otázek promítajících se 
následně do reálného chování jako je vyšší počet náhodných partnerů, 
mimomanželských kontaktů, účast na skupinovém sexu, sexuální 
kontakt s prostitutkou i bez kondomu a následné nakažení sexuální 
chorobou, se logicky mohou promítat do častějšího rozpadu 
manželství těchto mužů.
Zajímavé je zjištění, že se obě sledované skupiny mužů nelišily
v názorech na pornografii. Skutečnost, že se pachatelé sexuální agrese 
neliší ve svých postojích k pornografii od neagresivních mužů, svědčí 
proti tvrzení některých feministických autorek, jejichž postoje 
Zvěřina (2003) klasifikuje jako antipornografický feminismus. Naše 
výsledky podporují spíše Zvěřinův postulát, že nelze falešně 
obviňovat pornografii jako příčinu sexuálních zločinů.

CHARAKTERISTIKY VÝVOJE V OBLASTI SEXUÁLNÍ 
AGRESE V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Jeden z možných výkladů nárůstu prevalence sexuální agrese je 
skutečnost, že došlo mezi roky 1993 a 1998 k reálnému zvýšení 
sexuálně agresivního jednání, které následně přetrvává i v roce 2003. 
Za realističtější považujeme však výklad, že pachatelé jsou 
otevřenější vypovídat o sexuálně agresivním jednání. Zřejmě došlo 
k určitému posunu ve společenském klimatu, který umožnil 
respondentům výzkumu větší otevřenost ohledně sledovaného tématu. 
Co se týká sledovaných forem sexuální agrese, aktuální výzkum 
potvrzuje trend poklesu vaginálních znásilnění, který publikoval již
Weiss a Zvěřina (2001). I přes tento pokles vaginální soulož zůstává 
nadále nejčastější formou vynuceného sexu. Více než čtvrtině 
sexuálně agresivních mužů stačilo v roce 2003 iniciovat nekoitální 
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sexuální aktivity. Ve většině případů je úsilí o dosažení soulože 
doprovázeno i donucováním k jiným sexuálním aktivitám. Četnost 
donucování k felaci se nezměnila. Došlo však k signifikantně 
významnému poklesu nucení k masturbaci Tento trend zpochybňuje 
možnou interpretaci, že dochází k poklesu koitálních forem 
v prospěch nekoitálních.

LIMITACE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

Validita výsledků našeho výzkumu může být ovlivněna rozdílem 
v sexuálním chování respondentů a nonrespondentů. Z oslovených 
osob 62% odevzdalo vyplněný dotazník. V souvislosti s validitou 
výzkumů sexuálního chování poukazují na zkreslení způsobené 
rozdílem mezi respondenty a nonrespondenty např. Weiss a Zvěřina 
(2001). Obecně lze předpokládat, že se vyplnění dotazníku vyhýbají 
spíše osoby s konzervativnějšími postoji vůči sexu. V případě 
pachatele sexuální agrese si také lze představit neochotu vypovídat 
o svém sexuálním prožívání a zkušenostech.
Další omezení platnosti výsledků mohou vycházet z validity 
výpovědí respondentů, a to ve smyslu záměrně zkreslených 
informací, kognitivních distorzí, jejichž cílem je chránit sebepojetí 
respondentů, či ve smyslu zkreslení, vzniklého v procesu vybavování 
si minulých zkušeností. Uvědomujeme si, že naše studie - stejně jako 
jiné studie zjišťující míru sexuální agrese založené na vlastní 
výpovědi o agresivním chování - může být zatížena nepřesností 
výpovědi respondentů, kteří budou mít pravděpodobně tendenci 
poskytovat spíše sociálně žádoucí odpovědi. Pak lze předpokládat, že 
prevalence studovaného jevu může být v realitě spíše vyšší, nežli jak 
naznačují výsledky našeho výzkumu.
Naše aktivita v zadání otázek dotazníku byla limitována, nebylo 
možné zadání příliš zásadně změnit a rozšířit ani přeformulovat 
některé dotazy s ohledem na použitelnost při longitudinálním 
srovnání. V průběhu výzkumu jsme zjistili i určité nedostatky 
dotazníku. Jistě by bylo vhodné zjišťovat i intoxikaci pachatele 
v době, kdy nutil partnerku či partnera k sexuálnímu kontaktu. 
Do navazujících výzkumů v dané oblasti bychom mapování 
intoxikace pachatele doporučili.
Jsme si vědomi, že náš výzkum příliš nezohledňuje psychologické 
charakteristiky pachatelů. Je více zaměřen na sexuologické 
charakteristiky a svým zaměřením směřuje do oblasti lékařské 
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sexuologie
Kladem práce je representativnost vzorku a skutečnost, že k dispozici 
byly velké soubory dat i možnost longitudinálního srovnání některých 
údajů. Jako pozitivum vnímáme i skutečnost, že výzkum je 
orientován na vlastní výpověď pachatele o své sexuální agresi. Lze 
předpokládat, že takto získané údaje mohou přesněji odrážet 
charakteristiky pachatelů, než výzkumy, které se snaží získat 
informace o pachateli nepřímo a zprostředkovaně přes výpověď oběti.

6. ZÁVĚRY

Uvedené poznatky logicky navazují na stávající teoretickou základnu, 
kterou rozšiřují zejména informacemi o sociodemografických a 
psychosexuálních charakteristikách pachatelů sexuálního násilí a 
v našem kulturním prostředí dosud neprobádanou problematiku
ženské sexuální agrese vůči dospělému objektu. Empirická část 
doktorandské disertační práce v řadě ohledů potvrzuje dosavadní 
teoretické předpoklady a empirická zjištění jiných autorů, přináší 
však i zcela nové poznatky o sexuálně agresivním jednání u obyvatel 
České republiky.
Domníváme se, že by v budoucnu bylo velmi zajímavé více zmapovat 
sexuálně agresivní jednání u žen. Vzhledem k tomu, že jde o tak 
vzácný jev je zřejmé, že charakteristiky ženské sexuální agrese a 
jejích pachatelek bude možné zjistit pouze na podstatně větších 
souborech obecné populace. Ve výzkumu ženské sexuální agrese by 
bylo vhodné akcentovat více oblasti psychického nátlaku (např. 
manipulace, vydírání), nežli fyzického.
Kvalitní výzkum se stává předpokladem pro efektivní prevenci 
sexuálního násilí. Je třeba programově působit na potenciální 
pachatele i potenciální oběti a eliminovat podmínky a možnosti 
vzniku tohoto fenoménu, aby se riziko sexuálního násilí snížilo 
na minimum. 
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