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ÚVOD K DISERTAČNÍ PRÁCI

Výzkum sexuálního násilí byl a dosud zůstává opomíjenou oblastí v řadě 

zemí světa. Ani v českém odborném písemnictví není téma sexuální agrese 

dostatečně zpracováno. Sexuální násilí lze považovat za společensky vysoce 

nežádoucí jev. Evidence poukazuje na to, že sexuální násilí s sebou přináší 

nejen závažné zdravotní problémy, ale i tragické dopady na psychiku obětí. 

Chceme - li nějakým způsobem ovlivňovat, redukovat a eliminovat nežádoucí 

jevy, musíme je nejdříve poznat. Informace o sexuálně agresivním jednání jsou 

důležité pro sexuální osvětu, zejména pak mohou napomáhat k bezpečnému 

sexuálnímu chování. Je tedy třeba více zkoumat oblast sexuální agrese, 

abychom ji mohli efektivně předcházet. Jedním ze současných problémů

výzkumu sexuálního násilí je skutečnost, že v současné době chybí shoda 

při definování sexuálního násilí. Rozptyl údajů, popisujících podstatu a rozsah 

problému v celosvětovém měřítku, pak vede k nedostatečné viditelnosti této 

problematiky pro tvůrce politických koncepcí i sponzory výzkumů. 

Je potřeba provádět další výzkumy téměř všech aspektů sexuálního 

násilí včetně incidence a prevalence sexuálně agresivního chování, rizikových 

faktorů pro to jak se stát obětí, ale i pachatelem sexuální agrese, dále popsat 

zdravotní a sociální následky jednotlivých forem sexuálního násilí pro oběť, 

popsat faktory, které vedou k úzdravě po sexuálním útoku a popsat sociální 

kontexty, vedoucí k odlišným formám sexuálního násilí. Větší pozornost by 

měla být věnována zejména oblasti primární prevence, která bývá potlačována 

ve prospěch poskytování pomoci obětem. Programy by měly být cíleny 

na mladé lidi u kterých je největší riziko, že budou jednat agresivně či se 

stanou obětí sexuální agrese. Takové programy obvykle zahrnují aktivity jako 

jsou kampaně zvyšující povědomí veřejnosti o problému, edukační programy, 

ale i programy jejichž cílem je změna postojů.

Primární prevence je v případě pachatele zaměřena na člověka, který 

čin ještě nespáchal, ale je nositelem určitých uvědomovaných i 

neuvědomovaných předpokladů, sociálních či dispozičních. Měla by pak 
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zahrnovat jak všechny dospělé osoby, v případě pachatelů převážně muže, tak 

rizikové osoby např. trpící poruchou intelektu či zneužívající alkohol. Poznání 

základních sociodemografických a psychosexuálních charakteristik pachatele 

by pak mělo být východiskem ke koncepci prevence. Na pachatele, kteří již 

sexuální agresi spáchali, je zaměřena sekundární prevence. 

Kvalitní výzkum se tedy 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.

Předkládaná práce se zabývá studiem pachatelů a forem sexuálně 

agresivního jednání u obyvatel České republiky. Cílem teoretické části práce je

na základě prostudované odborné literatury co nejkomplexněji popsat 

problematiku sexuální agrese. Výzkumná část práce si následně klade za cíl 

zmapovat sexuální agresi u obyvatel České republiky a to jak z hlediska 

prevalence a typu agrese, tak z hlediska jejích pachatelů. Úvodní kapitola

teoretické části práce představuje krátký exkurz do problematiky agrese jako 

takové. Následující kapitola je již věnována problematice sexuální agrese, 

s podkapitolou, zaměřenou na formy sexuálně agresivního jednání. Nejprve je 

vymezeno a popsáno nekontaktní sexuální násilí a v další podčásti pak násilí 

kontaktní. Další část práce čtenáři přibližuje základní teoretické modely, které 

usilují o objasnění a popis sexuálně agresivního jednání. Poslední kapitola 

teoretické části práce je věnována současným poznatkům o pachatelích 

sexuální agrese. Za podkapitolou věnovanou muži v roli pachatele sexuální 

agrese v další podkapitole následuje exkurz do problematiky ženské sexuální 

agrese.

Teoretická část práce čerpá z dostupné relevantní literatury převážně 

z posledních deseti let, s důrazem na co nejnovější výzkumy a poznatky. 

Kromě českých autorů, zejména sexuologických kapacit je v práci čerpáno 

z odborných článků autorů z různých zemí a kontinentů, které byly dostupné 

zejména v anglickém jazyce.
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Výzkumná část disertační práce zpracovává část longitudinálního 

výzkumu sexuálního chování obyvatel České republiky. V této části práce 

předkládáme zpracování výsledků z třetího opakování anonymního 

dotazníkového výzkumu, který proběhl na podzim roku 2003 a jehož část byla 

zaměřena na zkušenosti českého obyvatelstva se sexuální agresí. 

V souvislosti se zpracováním disertační práce byly otázky zaměřené 

na výpověď o sexuální agresi výrazně rozšířeny. V reprezentativním souboru 

českých mužů i českých žen bylo zjišťováno, kolik českých mužů a českých

žen uvádí ve své anamnéze sexuálně agresivní jednání a k jakým formám 

sexuálního kontaktu parntnera donucovali. Těžištěm výzkumné části práce je 

porovnání sociodemografických a psychosexuálních charakteristik mužů, kteří 

uvádějí v anamnéze sexuálně agresivní jednání se skupinou, která jej neuvádí, 

tedy ho pravděpodobně nespáchala. Výzkumná práce dále přináší 

longitudinální srovnání výpovědí českých mužů o vlastní sexuální agresi.

V diskusi pak naše výsledky interpretujeme a porovnáváme 

s obdobnými daty, získanými v jiných výzkumech jak u nás, tak v zahraničí.

Závěr věnujeme stručnému shrnutí zjištěných výsledků o pachatelích a 

podobách sexuálního násilí u obyvatel České republiky.
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1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1. AGRESE 

Termín agrese, agresivita, pochází z latinského slova aggredi, které 

znamená přistoupit, přiblížit, napadat či útočit. Psychologický slovník (Hartl a

Hartlová, 2000) agresi vymezuje jako útočné či výbojné jednání, projev 

nepřátelství vůči určitému objektu, úmyslný útok na překážku, osobu, předmět 

stojící v cestě k uspokojení potřeby. Biologické pojetí agrese ji vymezuje jako 

jakoukoli fyzickou akci nebo hrozbu akcí, kterou jedinec zmenšuje svobodu 

nebo genetickou způsobilost jiného jednotlivce.

Čermák (1998) definuje lidskou agresi jako záměrné jednání, jehož cílem 

je ublížit jinému člověku. Spurný (1996) agresi vymezuje jako destruktivní 

chování, směřující k fyzickému (brachiálnímu), slovnímu (urážka, pomluva),

nebo symbolickému (pomocí gest) útoku vůči jinému jedinci (předmětu). Cílem 

agrese pak je zastrašit druhého, zmocnit se objektu či ho odstranit, jinému 

zmařit a sobě zajistit společenské výhody. V psychologii se pojem agrese 

používán jako souhrnné označení pro rozličné formy chování. Různými 

formami násilí se z biologického, psychologického, sociálního a právního 

hlediska zabývá interdisciplinární obor agresologie. Všeobecně je přijímáno 

rozlišení mezi agresí a agresivitou. Agrese označuje vlastní pozorovatelné 

chování, agresivitou se rozumí určitá vnitřní pohotovost k agresivnímu jednání. 

Pojem agresivita vyjadřuje tedy vnitřní dispozici nebo osobnostní vlastnost. 

Zpravidla je chápána jako relativně trvalá a hůře měnitelná charakteristika 

osobnosti. (Čírtková, 2000). Psychologický slovník (Hartl a Hartlová, 2000)

agresivitu vymezuje jako útočnost. Podle Heretika (1999) je agresivita 

proměnná osobnosti, relativně trvalá dispozice chovat se agresivně. Je 

podmíněna vrozenými biologickými faktory (zejména temperamentem, 

biochemickými faktory, zvláštnostmi CNS či konstitucí) a učením (zejména 

sociálním a imitačním).
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Pokud jde o teorie vzniku agresivity, lze je rozdělit do dvou základních 

skupin. Na teorie vycházející z biologie a teorie psychologické. Biologické 

teorie říkají, že agresivita je způsobena faktory popsatelnými a vysvětlitelnými 

neurofyziologicky, geneticky či endokrinologicky (Vymětal, 2003). 

Neurofyziologové nalezli mnoho oblastí mozku, které mají účast na agresi. 

Zejména se jedná o spánkový lalok a limbický systém. Dokonce se zdá, že 

různé struktury v mozku mohou odpovídat za různé druhy druhy agrese (Hill,

2004). Hill poukazuje na riziko, že izolovat přesné oblasti mozku odpovědné za 

agresi znamená přehnaně zjednodušovat ohromnou, vzájemnou propojenost 

mozku. Co se týče genetických příčin agrese - která je objasňována vlivem 

specifických genů - byli zkoumáni muži, kteří mají navíc jeden chromozom Y. 

Výzkumné závěry nejsou jednoznačné. Mužů s kombinací chromozomů XXY je 

malé množství a proto nelze podle Hilla ani zde očekávat výklad agresivního 

jednání v širším měřítku. Z biochemických příčin agrese byl zkoumán zejména 

vliv mužských pohlavních hormonů na agresi. Výzkumně byl potvrzen vztah 

mezi sociální dominancí a agresí (Ehrenkranz et al., 1974). Podle Hilla (2004) 

je obtížné říci, zda jsou zvýšené hladiny testosteronu příčinou nebo následkem 

násilí. Ehrenkranz a kolektiv (1974) poukázali na vysoké hladiny testosteronu i 

u dominantních, ale neagresivních zločinců. Z tohoto zjištění Hill (2004) 

vyvozuje, že agrese nemusí být jediným následkem zvýšené hladiny 

testosteronu. Biochemické látky a hormony, stejně jako alkohol a drogy, mají

na chování člověka různé účinky.

Analýzou psychologických teorií agrese se z našich autorů zabývá 

například Čírtková (2000). Podle této forenzní psycholožky je současný stav 

poznání charakterizován koexistencí několika psychologických teorií, z nichž 

žádná nenabízí výklad, použitelný pro celou oblast agrese. Spíše se vzájemně 

doplňují a ve svém souhrnu poskytují přehlednou odpověď na základní otázku 

teorie - odkud se agrese bere a zda a čím může být ovlivňována. 

Tradičně docházelo mezi zastánci jednotlivých psychologických směrů 

k nejednotnosti pohledu až ke konfliktům, týkajících se příčin a povahy agrese. 

Někteří zastánci vyhraněných názorů na agresi ji považují za lidskou 
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konstantu, člověku vrozenou, jiní za získanou vlastnost, naučenou a 

změnitelnou, či vznikající jako reakci na frustraci. Podle Poněšického (2005) 

dochází k zjednodušení na obou stranách protichůdného tábora. Na jedné 

straně zní námitka, že když je agrese výhradně vrozená, nedá se na chování, 

které podmiňuje, vůbec nic změnit a tím se pak omlouvá (biologizuje) příslušná 

odpovědnost za toto chování. Opačná námitka kritizující představu, že vše je 

naučené, zpochybňuje s tím spojený závěr, že lze agresivní chování a násilí 

snadno a beze zbytku odučit a odstranit. Současný stav poznání v psychologii 

a agresologii by měl směřovat k syntéze výše zmíněných přístupů a 

k respektování souhry vrozených i získaných vlivů. 

Čirtková (2004) charakterizuje tři základní koncepce agrese následujícím 

způsobem. Psychoanalytická koncepce agrese vnímá agresivitu jako 

pudovou instinktivní složku osobnosti. Ta patří k vnitřní vrozené výbavě 

člověka. Vedle libida, pudu slasti ovládá podvědomí člověka i destrukční pud 

(destrudo, thanatos) neboli pud agrese. Agresivní jednání je v tomto pojetí 

vysvětlováno korespondujícím motivem agrese. Situační faktory zde sehrávají 

podružnou roli. Agresivní člověk má vystupňovaný pud agrese a proto jedná 

agresivně ve většině situací. Čírtková považuje psychoanalytické momenty 

výkladu agrese užitečné v případech jedinců s extrémně vystupňovanou 

agresivitou, která svědčí pro tezi o její vrozené, konstituční podmíněnosti. 

Druhým výkladovým rámcem je teorie frustrace. Agrese může být podle této 

teorie motivována jakoukoli potřebou, je - li tato potřeba frustrována. Frustrační 

teorie agrese v původním pojetí zastávala představu o bezpodmínečném 

spojení frustrace a agrese. Později byla korigována a opravena v tom smyslu, 

že agrese může být v chování nahrazena i jinou odezvou na frustraci, 

současně ne každá agrese má v motivačním pozadí agresi. Podle Čírtkové je 

při úvahách o pravděpodobné motivaci zjištěné agrese účelné zvážit možnost 

frustračních vlivů. Dalším možným výkladovým modelem agresivního jednání 

je tzv. lerteotetická koncepce agrese. Jde o koncepci vycházející 

z behaviorismu. Podle této teorie je agresivní jednání naučené. Agresivní 

vzorce si jedinec osvojuje v průběhu socializace. Bandura (1979) postuluje 
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sociálně kognitivní koncept agrese. Proces učení se agresivnímu chování 

podle tohoto autora probíhá na základě principů posilování, úspěchu a 

nápodoby a to zejména u modelu s vysokým sociálním statusem a oblíbeností. 

Podle lernteoretických koncepcí se pohotovost k agresivnímu jednání utváří 

v procesu vývoje osobnosti a pokud se toto jednání osvědčí postupně se 

přetváří ve stabilní fixované strategie řešení problémů a uspokojení potřeb. 

Podle Čírtkové (2004) z čistě lernteoretických pozic nelze vysvětlit, proč se 

ve stejném prostředí někteří jedinci kriminalizují, ale většina si agresivní vzorce 

chování neosvojuje v míře, dosahující kriminální úrovně. Také nelze 

přehlédnout, že s agresivními projevy se setkáváme i u jedinců, kde v jejich 

vývoji nenalézáme předpokládané negativní vlivy prostředí ani posilující 

mechanismy agrese v procesech učení. 

V posledních letech také k výkladovým rámcům vysvětlujícím agresivní 

jednání výrazně přispívá kognitivní psychologie. Mezi základní předpoklady 

těchto přístupů patří teze, podle které agresivní odpověď na podnět není 

nevyhnutelná. Její výskyt závisí na způsobu zpracování sociálních informací. 

Při zpracování sociálních podnětů tzv. klíčů jsou významné tři druhy procesů. 

Dekódování a interpretace klíče, rozhodnutí a odpověď na situaci a vlastní 

uskutečnění odpovědi (Heretik, 1999). Podle kognitivní teorie je podstatou 

agrese agresivní životní scénář, založený na hostilních představách a 

na agresivních fantaziích. Agrese pak vzniká na základě toho, jak člověk vnímá 

svět, jaký význam připisuje jednotlivým životním situacím. Podle těchto 

přístupů lze agresi nastartovat myšlenkou. Přínosem kognitivní psychologie je 

výklad tzv. neutralizačních mechanismů, způsobů, jak si pachatel uvnitř sebe 

odstraňuje pocity viny (Samenov, 1984; Walters a White, 1989). Mezi tyto 

mechanismy patří například pošpiňování oběti, tedy přenos odpovědnosti či 

alespoň části odpovědnosti na oběť trestného činu. Tyto neutralizační techniky 

užívá pachatel k sebeospravedlnění a k udržení pozitivního sebeobrazu, dále 

mu usnadňují opakovat jeho kriminální chování. Klíčem nápravy agresivního 

chování je pak podle kognitvní teorie odstranění negativního vnímání a myšlení 

pachatele.
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Se snahou o integrativní přístup k agresi se můžeme setkat již v pracích 

našich psychiatrů Vondráčka (1966, 1975) a Študenta (1966). Jejich přístup lze 

označit jako biopsychosociální. Autoři odlišují agresi a agresivitu. Při utváření 

agresivity předpokládají, že hraje roli kombinace vlivu dědičných faktorů, stavu 

CNS (zejména funkce diencefalické), metabolické, endokrinní, traumatické a 

toxikoinfekční vlivy, na druhé straně pak psychogenní faktory a to zejména 

frustrace, úzkost a stres. Študent (1966 b) uvádí následující patogenní 

výchovné činitele jako vlivy vedoucí ke zvýšené agresivitě. Nedostatek 

kladných citových vazeb v dětství, hrubé, agresivní prostředí v rodině i mimo ni, 

schvalování agresivního jednání, podněcování egocentrismu, podceňování 

dítěte, jeho ponižování a protěžování sourozenců.

Agresi můžeme dále rozlišit na reaktivní agresi, která je sebezáchovná, 

obranná či útočná reakce, a latentní, dřímající agresivitu, to jest na něco, co 

dříve, kdysi ohrožovalo (též takzvaná iracionální agrese). Podle Poněšického 

(2005) jde o jakousi přecitlivělost, vybavení vzpomínky na bezpráví, o navyklé 

selektivní vnímání okolí jako potenciálně spíše nepřejícího, odmítajícího až 

nepřátelského. Jak reálné, odůvodněné, tak i v současné situaci 

neodůvodněně představované nebezpečí se týká ohrožení osobnosti, jejích 

potřeb, jejího vývoje a její integrity na různých úrovních. To pak vede k odlišné 

formě a kvalitě agrese a s ní spojených představ, tzv. afektivní reprezentaci.

Agrese často navazuje na prožitek hněvu. Na vazbu mezi emocí hněvu a 

agresivním jednáním poukazuje z našich autorů například Vymětal (2003). 

Podle Vymětala hněv obvykle předchází lidskému agresivnímu projevu. Člověk 

pociťuje hněv zvláště tehdy, když se ho druhý jedinec něčím dotkne, případně 

osob jemu blízkých a tím ohrozí či zraní jeho sebepojetí. Hněvem lze reagovat 

na omezování vlastních možností nebo možností lidí, na kterých nám velmi 

záleží. Hněvem neoznačujeme pouze aktuální stav, nýbrž i negativní postoj, 

vázaný na určitou zkušenost, jež se člověka dotkla a kterou vnímá jako příkoří.

Agresivita bývá tradičně tříděna také podle motivace agresivního 

jednání. Například Vymětal (2003) uvádí čtyři základní typy agresivity. 

Agresivitu instrumentální, kdy se jedinec snaží svým agresivním jednáním 
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dosáhnout určitého cíle. Agrese je pak instrumentem, tedy nástrojem, 

prostředkem k dosažení tohoto cíle. Druhým typem je agresivita samoúčelná, 

která člověku přináší požitek sama o sobě. Destrukce může být příjemná. 

Třetím typem agresivity je agresivita afektivní, která vzniká jako důsledek 

afektu. Podle Vymětala mívá každé velké rozčilení zpravidla za následek 

agresivitu, takový člověk se potřebuje vybít. Jako odpověď na ohrožení 

vitálních potřeb nebo tělesné a psychické integrity vzniká agresivita reaktivní. 

Například silná duševní či fyzická bolest může vyvolat agresivitu jejímž cílem je 

odstranit její příčinu. V současné psychologii jsou intenzivně zkoumány také 

funkce agrese. Neptáme se pouze po motivaci agresivního jedince, tedy proč 

se chová agresivně, ale současná psychologie si klade i otázku jakou funkci 

agresivní jednání splnilo. Mezi nejčastěji uváděnými funkcemi agresivního 

jednání bývá opět funkce instrumentální, kdy agrese plní účel rychlého 

dosažení cíle. Další funkcí může být funkce expresivní, kdy se agrese stává 

prostředkem vyniknutí ve společenských vztazích Je to cesta k zajištění si 

pozice ve skupině a respektu druhých. Agrese může plnit i funkci zážitkovou, 

kdy se hovoří o tzv. experimentální agresi. Zde jedinec testuje hranice, zkouší 

kam až bude moci pokračovat a často zažívá pocit opojení mocí.

V souvislosti se zaměřením práce na sexuální agresi vymezíme dále 

termín násilí a hostilita. Termín násilí psychologický slovník (Hartl a Hartlová,

2000) vymezuje jako uplatňování síly k překonání odporu. Termín nátlak je 

ve výše zmíněném psychologickém slovníku vymezen jako vynucení si 

souhlasu. Jde o jednání, kterým jedinec působí na druhého či skupinu, aby 

vykonali, přijali či odmítli to, co by jinak sami nechtěli. Nátlak je založen 

na přítomnosti síly skutečné či domnělé. Hostilita je postoj (zaměřenost 

osobnosti), který je charakterizovaný nepřátelskostí, negativismem, zatrpklostí 

a odporem vůči ostatním lidem. Na rozdíl od agresivity, která je do značné míry 

determinovaná biologicky, je hostilita formovaná převážně psychosociálními 

vlivy (Heretik, 1993). Podle Heretika v anamnéze hostilních lidí nacházíme 

nehostinné rodinné prostředí, nedostatek citového uspokojení, zkušenost 

lhostejného či zamítavého postoje druhých lidí, nadměrně tvrdé společenské 



14

sankce. Hostilita jako postoj sám o sobě či v podobě projekce hostilních 

očekávání od druhých (nepřátelskosti, útočnosti) může potencovat či nepřímo 

motivovat agresivní jednání.

Agrese nabývá rozměru kriminální agrese pokud útočí na hodnoty 

chráněné právním systémem. Podle Netíka (1997) lze kriminální agresi 

definovat jako takové užití fyzické sily, její hrozby či jiného verbálního útoku 

(pomluvy, urážky) s cílem poškodit objekt činnosti či zabránit jeho útočnému 

chování, ohrožující nebo porušující zájmy, chráněné trestním zákonem. 

Kriminální agrese tedy může být nejen útočná, ofenzivní ale i obranná, 

defenzivní. Útočná agrese bývá podle Netíka obvykle spjata se zlobným 

afektem (s výjimkou sexuálně agresivního jednání). Defenzivní agrese vyrůstá 

ze strachu. Jedním z hledisek rozboru kriminální agrese je její emocionální 

doprovod. 

Pro tzv. afektivní agresi je příznačné, že je doprovázena intenzivním 

citovým hnutím (Čírtková, 2000). Agresor je ve stavu silného rozrušení. Podle 

Čírtkové je pro afektivní agresi typické, že jí zpravidla předchází interakce 

s obětí a kriminální agrese může být současně sama sobě účelem a cílem. 

Existují i případy tzv. chladné agrese, kdy agresor zůstává vůči oběti zcela 

lhostejný, neprojevuje jakékoli citové hnutí. V těchto případech nebývá 

pachatel obětí frustrován. Jedná se o řízené, plánovité chování spontánní 

povahy, bez výraznějšího emočního doprovodu (Netík, 1997). Agrese bývá 

ofenzivní a instrumentální, slouží jako prostředek k dosažení určitého cíle. 

Situační potenciál zde bývá nízký, oběť ani situace nesehrávají klíčovou úlohu

jako spouštěč pro jednání pachatele.

Podle Netíka je afektivní agrese podmíněna především situačně. 

Objevuje se v situaci zátěže, která může být krátkodobá, vyhrocená, ale i 

chronická. U pachatelů nacházíme v osobnosti afektivní labilitu, explozivitu, 

poruchy regulace chování či neurotizaci osobnosti, masivní vnitřní napětí a 

specifickou vazbu na oběť. Roli hrají i specifické podmínky, např. závislost 

na oběti. Chladná agrese je podmíněna převážně osobnostně. Pachatel se 

na delikt připravuje, vytváří vhodnou situaci a násilí užívá jako nástroj,
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prostřednictvím kterého se dostává rychle a efektivně k cíli. Pro osobnost 

takového pachatele je charakteristická bezohlednost, egocentričnost, nízké 

inhibice, tedy nezdrženlivost, sklon k porušování pravidel a norem, slabá 

schopnost empatie a soucitu a slabé citové vazby na okolí.

Kriminální chování je podle Netíka výslednicí vzájemné souhry činitelů 

vnitřních, tedy osobnosti pachatele a vnějších, tedy situace v širším slova 

smyslu. Podle typu deliktu obvykle převládá jeden z nich. U situačních deliktů 

bývá často pachatel obětí fakticky vyprovokován (např. u úmyslného ublížení 

na zdraví, vražda zvláště partnerky či partnera). Jindy se setkáváme 

s tzv. spontánními delikty bez spoluúčasti oběti, které jsou typické 

pro instrumentální agresi. 



16

1.2. SEXUÁLNÍ AGRESE

Sexuální násilí je pervazivní celosvětový problém se závažnými 

zdravotními následky pro oběť. WHO ve světové zprávě o násilí a zdraví

vymezuje sexuální násilí jako každý sexuální akt, pokus získat sexuální 

kontakt, nechtěné sexuální komentáře či návrhy, nelegální obchod či jiné činy 

zaměřené proti sexualitě druhé osoby za použití donucování a to jakoukoli 

osobou bez ohledu na vztah k oběti, v jakémkoli prostředí, včetně domova a 

zaměstnání. Donucování může zahrnovat různé stupně použité síly. Sexuální 

agrese zahrnuje škálu vynucených sexuálních aktivit, jako je znásilnění, 

nechtěný sexuální styk vynucený verbálním nátlakem a další nechtěné 

sexuální akty jako je dotýkání nebo líbání (Abbey et al., 1998). Všeobecně 

znásilnění a sexuální útok zahrnuje silou vynucené sexuální akty a sexuální 

akty proti vůli člověka. K aktům sexuálního násilí ve výše zmíněné studii WHO 

řadí vedle znásilnění na schůzce či v partnerském vztahu, znásilnění cizincem, 

systematické znásilňování v průběhu ozbrojených konfliktů, nechtěné sexuální 

návrhy nebo sexuální obtěžování či vyžadování sexu jako platby za službu či 

laskavost, sexuální zneužívání mentálně či fyzicky hendikepovaných osob, 

sexuální zneužívání dětí, násilím vynucený sňatek či soužití, popírání práva 

na užití antikoncepce i prostředků ochrany před sexuálně přenosnými 

nemocemi, vynucené přerušení těhotenství, násilné činy proti sexuální integritě 

(např. mutilace ženských pohlavních orgánů obřízkou) a v neposlední řadě i 

vynucenou prostituci jako jednu z forem obchodování s lidmi. 

K sexuálnímu násilí lze zařadit i formy, při kterých nedochází k přímému 

tělesnému kontaktu mezi pachatelem a jeho obětí, jako jsou obscénní 

telefonáty či setkání s exhibicionistou. Extrémním případem sexuální agrese je

sexuálně motivovaná vražda.

Sexuální chování, které je možné považovat za normální, má povahu 

symetrické erotické komunikace v páru s rysy vzájemnosti a je prosto hrubé 

agresivity. Každá společnost reguluje sexuální chování svých jedinců celou 

řadou norem. Některé jsou nepsané a mají charakter morálních regulativ, jiné 
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jsou psané a tvoří právní normy dané společnosti. Náš trestní zákon přesněji 

nevymezuje kategorii sexuálně motivovaných trestných činů, sexuální delikt je 

pojem, který není zákonem přesně vymezen. Tradičně je za sexuální delikt 

považován trestný čin, který nějakým způsobem souvisí se sexuálním 

vzrušením jedince. Sexuální delikvenci lze vymezit jako takovou trestnou 

činnost, v jejíž motivační struktuře dominuje snaha společensky nepřijatelným 

způsobem uspokojit sexuální potřebu pachatele. Sexuální motivace je zřetelná 

u většího počtu trestných činů, které jsou řazeny do různých hlav trestního 

zákona. Podle současné legislativy tedy mezi sexuální delikty patří znásilnění 

(§ 241 trestního zákona), pohlavní zneužívání (§ 242 trestního zákona) a 

soulož mezi příbuznými (§ 245 trestního zákona). Při stíhání sexuálních deliktů 

bývají uplatňovány i další paragrafy - například výtržnictví (§ 202 trestního 

zákona), omezování osobní svobody (§ 231 trestního zákona), vydírání (§ 235 

trestního zákona), ublížení na zdraví (§ 221 - 224 trestního zákona) a vražda (§

219 trestního zákona). Velká skupina trestných činů různé nebezpečnosti má 

charakter sexuální agrese. Jako sexuální agresi je možno charakterizovat 

jednání frotérů a tušérů, kteří využívají nemohoucnost obětí a vzrušují se a 

uspokojují dotyky či třením o poškozenou. Toto jednání lze kvalifikovat jako 

trestný čin omezování osobní svobody. Saliromani, kteří znečišťují oděv oběti 

nějakou tekutinou, kyselinou či ejakulátem a tzv. žiletkáři, kteří poškozují 

ze sadisticko - fetišistických důvodů oděv žen, se dopouštějí trestného činu 

poškozování cizí věci. Sexuální trestné činy nejsou páchány pouze deviantními 

delikventy. U některých deliktů, například u znásilnění je převaha pachatelů 

nedeviantních.

Sexuální deviace (v historii jsou tyto stavy nazývány též perverze, 

parafilie, aberace, varianty, sexuální menšiny apod.) považujeme za kvalitativní 

odchylku struktury sexuálního motivačního systému (Zvěřina, 2003). Konkrétní 

charakteristiky odchylné sexuální motivace a sexuálního chování jsou dány 

typem sexuální deviace. Podle v současné době platné Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MNK) v 10. revizi z roku 1992 jsou sexuální deviace zahrnuty 

v kapitole Poruchy osobnosti a chování u dospělých pod kódem F65, jako 
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Poruchy sexuální preference, parafilie. Podle této klasifikace jsou 

charakterizovány sexuálními impulzy, fantaziemi nebo praktikami, které jsou 

neobvyklé, deviantní nebo bizardní. Obecná diagnostická kritéria jsou tvořena 

těmito podmínkami:

a) jedinec opakovaně prožívá intenzivní sexuální touhy a fantazie, týkající 

se neobvyklých objektů nebo aktivit

b) touhám buď vyhoví nebo je jimi citelně obtěžován

c) preference je přítomna nejméně šest měsíců

Ve výčtu parafilií není zahrnuta patologická sexuální agresivita, která je 

odlišná od sadismu. Podle Weisse (2002) je výčet parafilií v MNK 10 neúplný a 

neodpovídající plně potřebám sexuologické diagnostiky. Stejně tak není 

patologická sexuální agresivita zahrnuta ani v klasifikaci DSM- IV užívané 

v USA. 

V zásadě rozeznáváme dva typy sexuálních deviací. Deviace v aktivitě

(deviatio in modo) a deviace v objektu (deviatio in objekto). Agresivní 

komponenta je charakteristická zejména pro sexuální deviace v aktivitě.

Termín parafilie u agresora je podle Brichcína (2001) celoživotní odlišnost 

řízení sexuálně motivačního systému, která se projevuje nejpozději od puberty 

neobvyklou fantazií a vytrvalým puzením k uspokojení se ženou proti její vůli. 

Deviantní agresivní fantazie bývají součástí polučních, masturbačních i 

koitálních představ. Deviantní útočník cítí potřebu ženu ponížit a týrat, nebo se 

jí bezprostředně zmocnit a tak se vyhnout některé z fází partnerského 

sbližování. U znásilňujících deviantů pak můžeme rozlišit dva typy parafilního 

chování. Na straně jedné- útočné sadisty, pro které je znásilnění vedlejším 

produktem delší řady manipulací s bezmocným sexuálním objektem, na straně 

druhé- sexuální agresory, kteří predátorsky a bez varování napadají 

překvapenou oběť. Brichcín uvádí, že sadisté jsou zastoupeni podílem kolem 

10% mezi všemi pachateli znásilnění. U deviantních pachatelů sexuálního 

násilí se tedy setkáváme s diagnózou patologická sexuální agresivita a 

sadismus. V obou případech se jedná o deviaci v aktivitě, tedy o poruchu 
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ve způsobu dosahování sexuálního vzrušení a uspokojení. 

Diagnóza patologická sexuální agresivita je specifická pro českou 

sexuologickou školu. Již Zvěřina a Pondělíčková (1982) rozlišují dva typy 

sexuálních agresorů. Pravé sadisty, kteří preferují sadistická témata a 

patologické sexuální agresory, jedince, kteří při útoku nesměřují ke koitu, nebo,

ty jež jsou vysoce specificky repetitivní. Právě tato vysoká specifická 

repetitivnost se pak stává pravděpodobně typickým rysem deviantních 

pachatelů sexuálních agresí. Angloameričtí autoři většinou možnost parafilie, 

tedy primárně sexuální poruchy ve svých pracích nezmiňují. Příčiny sexuálně 

agresivního jednání hledají spíše v nesexuologických faktorech, nejčastěji 

sociologických či psychologických.

Stanovení diagnózy poruchy sexuální preference má význam pro forenzní 

posouzení jednání dotyčného pachatele. V případě poruchy sexuální 

preference je možné uznat omezenou způsobilost zdržet se sexuálně 

motivovaného jednání, které je v rozporu se zákonem. Pachateli postiženému 

poruchou sexuální preference mohou být přiznány podstatně snížené ovládací 

schopnosti při zachovaných nebo jen mírně snížených schopnostech 

rozpoznávacích. Může mu být přiznána zmenšená příčetnost. Ta nevylučuje 

trestní odpovědnost delikventa, ale odůvodňuje k němu zvláštní přístup.

Znalecký sexuologický posudek umožňuje soudu označit pachatele 

za zmenšeně příčetného a uložit mu vedle trestu, případně jeho části,

ochranné léčení, sexuologické.

Převážná většina výzkumů sexuálních pachatelů je zaměřena 

na charakteristiky individuálního útočníka. Sexuální delikvent však nepáchá 

své skutky ve vakuu a proto by nás měly zajímat také vnější faktory, které 

spáchání sexuálně agresivního činu umožní. Při všech sexuálních deliktech je 

významná interakce osobnosti pachatele, jeho motivace a situačních faktorů,

které mohou sexuální agresi usnadňovat nebo blokovat. U řady útoků sehrávají 

významnou roli charakteristiky oběti. Někteří pachatelé vyhledávají typ oběti 

s určitými konkrétními, jedinečnými rysy. Jiní volí z široké škály typů obětí.

Vnitřní a vnější podmínky sexuálního útoku spojuje např. Finkelhorova
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(1984) koncepce sexuální agrese. K sexuální agresi podle tohoto autora může 

dojít pouze tehdy, když jsou splněny následující podmínky:

a) násilí musí být v souladu s představami či hodnotovým systémem 

pachatele

b) sexuální vzrušení může být nabuzeno specifickými podněty, jako je 

např. odpor oběti

c) existují určité překážky, znemožňující přístup k svolnému sexuálnímu 

partnerovi

d) existují tzv. releasers (usnadňovače), situační faktory, které vytváří 

podmínky pro vznik nežádoucího chování

e) je třeba překonat faktory, blokující realizaci trestného činu

Někteří pachatelé útočí pouze v situaci stresu či pod vlivem výrazné 

ztráty, jiní pod vlivem alkoholu, někteří, když vyvstane příležitost a jiní sami 

aktivně vyhledávají a iniciují kontakt s potenciální obětí.

V rozhodovacích procesech pachatelů sexuální agrese se uplatňují 

převážně dva mechanismy. Jedním z nich je okamžitá, bezprostřední realizace 

impulsu k akci ve vhodné situaci a pak hovoříme o impulsivní sexuální agresi. 

Jindy pachatel rozvažuje, vyhledává vhodnou oběť, připravuje vhodnou situaci 

a pak hovoříme o programované sexuální agresi.

Z pohledu forenzní psychologie sexuální delikty dělíme na:

a) nekontaktní násilí

b) kontaktní násilí
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1.2.1.FORMY SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ

1.2.1.1. Nekontaktní sexuální násilí

Hovoříme - li o sexuální agresi obvykle máme na mysli její tvrdší podoby 

jako je fyzická agrese, tedy kontaktní násilí. Současná forenzní psychologie se 

však intenzivně zabývá i studiem fenoménů, které můžeme shrnout pod pojem 

nekontaktní násilí. Jednou z příčin, proč se i tyto podoby sexuální agrese 

dostávají do centra pozornosti forenzní psychologie, je závažnost dopadu 

těchto podob sexuální agrese na oběť. Forenzní psycholožka Ludmila Čírtková 

(2003) poukazuje na fakt, že v kriminologii a viktimologii se momentálně 

zkoumání nekontaktního sexuálního (nebo sexualizovaného) násilí rozčleňuje 

do tří hlavních tématických okruhů. Nejvíce prostudovaným fenoménem je 

tzv. telefonní teror (v tomto případě konkrétně varianta verbální erotik). Druhým 

okruhem jsou jevy souhrnně zahrnuté pod termín „stalking“ tedy v češtině 

slídění. Třetí oblastí pozornosti je význam nekontaktního násilí 

pro tzv. kriminální prognózování, tedy pro odhad nebezpečnosti pachatele.

Telefonní teror, varianta verbální erotik, odpovídá tzv. telefonní 

skatologii ve výčtu sexuálních deviací. Jde o poruchu sexuální preference 

v aktivitě, telefonování oplzlostí. Z pohledu sexuologického jde o projev 

poruchy dvoření, v některých případech též patologické sexuální agresivity, ale 

v podobě verbální (Brichcín a Kalvach, 1997). Komunikace probíhá na dálku, 

oběť má být anonymní, překvapená a eroticky nenaladěná. Obsahem 

telefonátu může být obscénní popisování sexuální situace, vlastní potence či 

mimořádných zážitků, které by zaskočená posluchačka mohla s telefonujícím 

zažít. Cílem takového chování je vyvolat stud a rozpaky na straně oběti. 

Dle Brichcína nehrozí navázání partnerského vztahu. Orgasmu dosahuje 

distanční agresor většinou masturbací. Čírtková (2003) se domnívá, že 

verbálním erotikům nejde ani tak o sex po telefonu, ale že jejich cílem je 

vyděsit oběť, způsobit jí šok a přimět ji k autoerotickým či autodestruktivním 

praktikám. Kriminologie, která zkoumá tento jev pod hlavičkou telefonního 
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teroru, mu dává širší rámec a posunuje ho od problému sexu více k problému 

násilí. Zabývá se studiem reakcí obětí, které jsou překvapivé. Většina obětí se 

totiž chová poslušně. Proč k tomu dochází u dospělých a zralých osob se snaží 

vysvětlit na základě fenoménu poslušnosti. Kriminální psychologie zkoumá 

také osobnost pachatele a přiklání se k pojetí, že pachatelé bývají více nápadní 

po stránce osobnostní než po stránce sexu a eventuelních sexuálních deviací. 

Popisem osobnosti je pak tzv. extrémně inhibovaná osobnost, pro kterou je 

typická negativní životní nálada, submisivita, spojená s nízkým 

sebeprosazováním a snížená aktivační hladina. Právě pomocí telefonního 

terorizování se pachateli daří překlápět tyto vlastnosti do protipólů. Přejímá 

aktivitu, uplatňuje svoji moc a režíruje situaci. Přestože riziko přímého 

fyzického násilí je minimální, je podobný telefonát pro oběť velmi nepříjemný a 

to zejména u mladých dívek či dětí, které také mohou být terčem telefonní 

agrese. Čírtková (2003) vnímá z praktického hlediska jako klíčový úkol 

doporučit oběti vhodnou strategii pro efektivní obranné chování.

Stalking (slídění, pronásledování) je v současné době intenzivně 

sledovaný fenomén ve forenzní psychologii. Čírtková (2004) ho vymezuje jako 

úmyslné, zlovolné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu 

života a ohrožuje její bezpečnost. Hlavním znakem stalkingu pak je obsesivní 

fixace známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, kterou pak 

obtěžuje systematicky a úporně nevyžádanou pozorností. V psychiatrii byl 

podobný jev popsán již v 18. století a označen jako tzv. erotomanie. Termín 

stalking zahrnuje širší škálu jevů a zdůrazňuje zejména spojitost excesivního 

systematického pronásledování s násilím. Podle Čírtkové (2004) se současní 

vědci spíše přiklánějí k názoru, že pronásledování je více ovlivněno osobností 

pachatele než situačními faktory. U pronásledovatelů bývá jako zdroj 

problémového chování zjišťován typ nejisté vazby v dětství, která se utváří 

v raném dětství na základě zkušeností zejména s matkou a následně se 

projevuje citovou ambivalencí, nejistotou, agresivitou a neschopností řešit 

závislost ve vztahu.
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Další z možných variant nekontaktního násilí je setkání s exhibicionistou. 

Exhibicionismus je podle MNK – 10 řazen mezi poruchy sexuální preference 

a je uváděn pod kódem F 65.2. Jedná se o sexuální deviaci v aktivitě. Podle 

Weisse (2002) je vzrušení u exhibicionismu dosahováno odhalováním genitálu 

před neznámými ženami a dívkami. Toto odhalení je někdy spojeno s erekcí a 

s masturbací (ne však pokaždé). Brichcín (1997) vymezuje exhibicionismus 

jako opakované a alespoň epizodicky preferované obnažování mužského 

genitálu vůči neznámým osobám, ženám či dětem za účelem sexuálního 

vzrušení. Exhibicionismus je jedna z nejrozšířenějších sexuálních deviací. 

Exhibicionista vynechává některé důležité fáze dvoření a sbližování. Kolářský a 

Madlafousek (1980) považují exhibicionismus za poruchu úvodních fází 

sexuální interakce. Exhibicionista překvapuje objekty svého sexuálního zájmu 

eroticky nevyladěné, udržuje si od nich určitou vzdálenost, maximálně na sebe 

upozorní např. písknutím apod. Podle Weisse (2002) je pravý exhibicionista 

paradoxně spíše bázlivý a nesmělý muž, často sociálně a partnersky dobře 

adaptovaný. Se svými objekty obvykle nenavazuje žádný kontakt, 

nekomunikuje s nimi a drží si odstup. Exhibicionismus je silně nutkavého 

charakteru a je pro něj typická vysoká specifická recidivita. V kriminologii je 

exhibionismus považován za nejméně závažnou formu dissexuality. 

Pod dissexualitou se pak podle Čírtkové (2003) v kriminologii rozumí jednání 

bez souhlasu anebo přímo proti vůli oběti, které zraňuje její psychosomatickou 

integritu.

Od pravého exhibicionismu je třeba odlišit tzv. atypické expozéry genitálu. 

V některých případech se může jednat o jedince nesexuálně motivované, např. 

osoby trpící psychotickou poruchou osobnosti, či demencí. Zvěřina (2003) 

poukazuje na skutečnost, že u mentálně nedostačivých jedinců může být 

atypická expozice genitálu projevem sexuální neobratnosti v přístupu k objektu. 

Velmi nebezpeční jsou expozéři genitálu z řad sexuálních agresorů. Pro tyto 

pachatele je podle Brichcína (1997) typické, že se ke své oběti nejenom 

přibližují, ale slovně ji urážejí, hrubě osahávají nebo povalují. Jdou do kontaktu 

a často jde o kontaktní formu násilí.
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Mezi další podoby nekontaktního násilí můžeme zařadit setkání 

s voyeurem. Voyeurismus je podle MKN – 10 řazen mezi poruchy sexuální 

preference s kódem F 65.3. Opět se jedná o sexuální deviaci v aktivitě. Podle 

Weisse (2002) je vzrušení u této deviace dosahováno sledováním intimního 

počínání nic netušících anonymních objektů (svlékajících se či masturbujících 

žen, souložících párů). Deviantním se slídění stává tehdy, je – li preferovaným 

způsobem dosahování vzrušení a je - li upřednostňováno před partnerskými 

sexuálními aktivitami a to i tehdy, když je atraktivní partner preferovaného věku 

dostupný a neexistuje sociální překážka sexuální interakce. Podle Zvěřiny 

(2003) patří voyeurismus spolu s exhibicionismem mezi poruchy párování (lze 

překládat i jako poruchy dvoření – courtship disorder). Jak uvádí Brichcín 

(1997) cílem slídění není pro voyeura vyhlížení sexuálního partnera, ani 

navázání kontaktu s pozorovaným člověkem. Jde o izolovaný dílčí motivační 

stav, kdy je orgasmu dosaženo masturbací a v některých případech pouhým 

pozorováním. 

Podle Weisse (2005) je v podstatě každé sexuálně deviantní chování 

do jisté míry agresí. I v těch nejméně nebezpečných podobách, jako jsou 

voyeuristické či exhibicionistické aktivity, představuje nevítaný průnik 

do nejintimnější sféry objektů, probíhá bez souhlasů obětí a proti jejich vůli.

1.2.1.2. Kontaktní sexuální násilí

Mezi mírnější podoby kontaktního sexuálního násilí můžeme zařadit 

setkání ženy s tušérem či frotérem. Tušéři a frotéři tvoří relativně 

samostatnou podskupinu patologických sexuálních agresorů. Tušéři atakují 

neznámé ženy obvykle v přeplněných prostorách a vzrušují se jejich 

osaháváním. Frotéři se o ně třou a tím dosahují sexuálního vzrušení. Jejich 

chování může být doplněno i masturbací a vzácněji i ejakulací na objekt svého 

zájmu. U tušérství a frotérství se jedná o poruchu dvoření, kde chybí 

sbližovací, distanční, pretaktilní fáze. Jedná se o mírnější formy sexuální 

agrese, i když již jde o kontaktní násilí. Vloha tušérská a frotérská se často 
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kombinují současně u jednoho devianta. V případě parafilního chování lze 

vystopovat prvky nutkání v motivaci pachatele. U typického frotéra či tušéra 

nedochází k eskalaci sexuálně agresivního chování. Zjevně sadistický má již 

charakter jednání mužů, kteří nenápadně, obvykle v tlačenici poškozují oděvy 

žen žiletkou (žiletkáři) nebo například kyselinou (saliromani – tento fenomén 

se pohybuje na rozhraní nekontaktního a kontaktního násilí).

ZNÁSILNĚNÍ

Znásilnění je podle ustanovení § 241 trestního zákona definováno takto:

Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži 

nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu 

zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až 

osm let. 

Tradičně se ve vědě vycházelo z předpokladu, že pokud studujeme 

sexuální násilí, pachatelem je muž a obětí žena. Z podobných pozic vycházel i 

náš trestní řád. Ustanovení § 241 t. z., které obsahuje skutkovou podstatu 

trestného činu znásilnění, chránilo do účinnosti novely č. 144/2001 Sb. pouze 

ženy. Trestný čin znásilnění podle paragrafu 241 vymezoval před poslední 

novelizací v roce 2000 tak, že pachatel buď násilím nebo pohrůžkou 

bezprostředního násilí donutí ženu k souloži, nebo k takovému činu zneužije 

její bezbrannosti. Po novele je tímto ustanovením chráněn také muž.

V posledních letech řada zemí včetně naší přijala zákony, kde znásilnění je 

formulováno v rodově neutrálních termínech, kde jak ženy tak i muži mohou být 

v roli pachatele i v roli oběti. Na rozdíl od předchozí právní úpravy nynější 

pojem znásilnění zahrnuje i jiné formy než genitální pohlavní styk, například 

anální a orální sex, které byly dříve kvalifikované jako vydírání či pouhé 

omezování osobní svobody s mnohem nižší trestní sazbou.

Po řadu staletí zákony obsahovaly „manželskou výjimku“ (marital 

exemption), podle které manžel nemohl být stíhán za znásilnění své ženy. 

V 17. století anglický soudce lord Mathew Hale zakotvil do právního systému 

doktrínu, týkající se nemožnosti znásilnění v manželství. Podle té manžel 
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nemůže být vinen znásilněním vlastní zákonné manželky, neboť ta se již 

manželským slibem, který je nezvratitelný, oddala manželovi (Finkelhor, Yllo,

1985). Halova doktrína přetrvala v zákonodárství anglofonních zemí až do 80 

let minulého století, kdy bylo právně vymezeno znásilnění takto: Muž se 

znásilnění dopouští, má - li sexuální styk se ženou která není jeho manželkou, 

za použití síly a proti její vůli (Finkelhor, Illo, 1985). V současné době je 

znásilnění v manželství trestné jako jakékoli jiné znásilnění ve většině zemí 

světa včetně ČR.

Většina zákonů zahrnuje užití fyzické síly a vyhrožování silou, tyto zákony 

však nezahrnují jiné formy zastrašování – např. vyhrožování rozvodem. V řadě 

právních úprav je považováno za nelegální vstupovat do sexuálního kontaktu 

s osobou, která je indisponovaná (např. svou intoxikací či duševní poruchou) a 

tudíž neschopná poskytnout informovaný, vědomý souhlas. 

Političtí aktivisté občas navrhují širší vymezení sexuálního násilí nežli právní 

systém. Smyslem je pak poukázat na to, co je v sexuálních vztazích přijatelné. 

Např. některé feministky označují za určitých okolností za znásilnění i sexuální 

styk ke kterému došlo se souhlasem, avšak z obavy z negativních sociálních 

důsledků, nebo pokud se oběť následně cítila zneuctěna. V těchto případech 

nevolají po právní odezvě, ale snaží se povzbudit dotyčného, aby přehodnotil 

své vztahy.

Mezi současnými vědci nepanuje shoda týkající se motivace pachatele 

znásilnění. Vědci vycházející z různých vědních disciplín zdůrazňují odlišné 

potřeby pachatele (viz. kapitola teoretické modely sexuální agrese). Podle 

Heretika (1993) motivací trestného činu znásilnění bývá většinou sexuální 

uspokojení pachatele bez ohledu na sexuální reakce oběti. Sehrát roli mohou i 

adjuvantní psychologické motivy jako je demonstrování dominance či 

hyperkompenzace pocitu méněcennosti.

Mýty a realita znásilnění

Výzkumy poukazují na skutečnost, že mýty týkající se znásilnění jsou 

častěji přítomné u mužů, kteří přiznávají úmysl znásilnit i u mužů, kteří 

přiznávají, že znásilnili (Malamuth, 1981). Podle předpokladů Burtové (1980) 
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se muži, kteří se dopouštějí sexuálního násilí liší od ostatních v tom, jak dalece 

interiorizují mýty o znásilnění tzv. rape myths. Mýty o znásilnění vymezuje 

jako škodlivé stereotypní či mylné představy o znásilnění, obětech znásilnění a 

pachatelích znásilnění. Těchto mýtů je celá řada např.: „Žena, která nosí takhle 

krátké sukně si sama říká o potíže“, nebo „Ženu nelze znásilnit proti její vůli“ či 

„Ženám se znásilnění líbí a tajně po něm touží“. Tyto mýty o znásilnění pak 

slouží jako racionalizace chování jak pachateli znásilnění, tak případně dalším 

osobám, které se na něm v nějaké podobě podíleli.

Na mylné představy o znásilnění, které sdílí většina populace poukazuje 

forenzní psycholožka Čírtková (2004)

Kognitivní stereotypy Empirická fakta

Znásilnění probíhá formou
přepadení.

Většina znásilnění se odehrává 
v sociální blízkosti.

„Znásilňovači“ jsou psychicky
vyšinutí a nápadní.

„Znásilňovači“ nemusí být vůbec 
sociálně nápadní ani duševně choří.

Znásilnění způsobuje hlavně těžkou 
újmu na tělesném zdraví.

Většina znásilnění končí spíše 
lehčími až středně těžkými tělesnými 
zraněními. Závažnější jsou ovšem 
poškození psychická.

Ženy vnímají znásilnění jako 
agresivní, vynucený sexuální styk.

Ženy vnímají znásilnění jako 
existenciální ohrožení života.

TYPY ZNÁSILĚNÍ

Útočné znásilnění

Brichcín (2001) hovoří o „bleskových“ znásilněních neznámým 

pachatelem, která se mohou udát v prostředí, které oběť považovala 

za bezpečné. Např. ve vlastním domě, výtahu či bytě. V těchto případech je 

častěji užita zbraň a oběť utrpí fyzickou újmu v podobě zranění. Polaschek a 
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Hudson (2004), kteří na základě výpovědí uvězněných pachatelů znásilnění

vytvořili předběžný model procesu znásilnění zjistili, že neznámou oběť 

napadají zejména pachatelé, motivovaní vztekem. Jde o muže, kteří se snaží 

tímto způsobem odčinit percipované příkoří. Tito pachatelé v průběhu útoku 

svou oběť bezdůvodně sexuálně ponižují a snaží se oběti ublížit skrze sexuální 

útok. Oproti jiným případům znásilnění je zde užito i bezdůvodné fyzické násilí 

a v těchto případech se také nejčastěji setkáváme s aktivním odporem obětí. 

Zajímavé je, že pachatelův vztek u některých pachatelů interferoval se 

schopností se sexuálně vzrušit. Útoky, motivované snahou odčinit percipované 

příkoří, jsou typické užitím silového řešení a rezultují v závažnější poranění 

oběti, než v případech jiných typů znásilnění. 

Muži, kteří atakují neznámou ženu, jsou podle Zvěřiny a Pondělíčkové 

(1986) častěji deviantní a jejich nebezpečnost ve smyslu specifické recidivy je 

vyšší.

Vztahové znásilnění

Znásilnění známými osobami (acquaintance rape) probíhá podle 

Brichcína (2001) nezřídka pod vlivem alkoholu či jiné drogy.

Časté jsou případy znásilnění na schůzce (date rape), které se odehrají 

např. v násilníkově bytě či v automobilu. Pro tyto případy bývá typický spíše 

slovní než fyzický nátlak. Právnička Susan Estrichová (1987) poukazuje 

na odlišnost v percepci různých typů znásilnění. Anglosaský právní systém 

tradičně rozlišuje tzv. aggravated rape a simple rape. Termín aggravated rape 

je užíván v případech, kdy došlo na otevřené násilí jako je užití zbraně, bití 

apod. Pro tyto případy je typické, že oběť se s pachatelem před činem neznala. 

V některých případech může být i větší počet pachatelů, může jít o skupinové 

znásilnění. V případě simple rape podobné charakteristiky nenacházíme. Výše 

zmíněná autorka poukazuje na skutečnost, že americké poroty mají tendenci 

odlišně posuzovat tyto dva typy znásilnění. V případě, kdy sexuální násilí 

navazuje na předchozí interakci mezi obětí a pachatelem (žena s mužem 

komunikovala na večírku a nechala se odvést jeho vozem, měla s mužem 
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schůzku apod.) poroty posuzovaly jednání shovívavě, přestože bylo dost 

důkazů k odsouzení muže soudcem.

Filosofka Christina Hoff Sommersová (2006) v souhrnném článku 

„Researching the „ Rape culture of America“ poukazuje na určitou hysterii 

americké společnosti v přístupu zejména k tzv. date rape, tedy znásilnění 

na schůzce. Na většině amerických univerzit se scházejí tzv. „date rape 

groups“. Oběti znásilnění jsou označovány jako „survivors“ – přeživší, jejich 

přátelé jako „co – survivors“, kteří také trpí a potřebují poradenství a další ženy, 

které se ještě nestaly obětí znásilnění jsou označovány jako „ potential 

survivors“ tedy potenciální přeživší, potenciální oběti. Tento pohled 

na problematiku znásilnění je podporován feministkami na univerzitách. Jak se 

zdá tak poprask, který probíhá na těchto univerzitách není odpovědí 

na masové znásilňování, které by zde probíhalo. Žurnalista Petr Hellman, který 

se zabýval tímto problémem ke svému překvapení zjistil, že například 

na Kolumbijské Univerzitě, kde měl být výraznější problém se znásilňováním 

studentek, nebyl univerzitní policii nahlášen ani jeden případ (1993). Celková 

statistika nahlášených případů ze všech univerzit v celé zemi nečinila ani tisíc 

případů. Samozřejmě ani zde nelze opomenout skutečnost, že celá řada 

případů může být nenahlášených. Je však pravděpodobné, že problém nebude 

tak závažný, jak je prezentován místním feministickým hnutím. Petr Hellman 

poukazuje i na to, že nákladné centrum pro znásilněné, které bylo na nátlak 

feministek v rámci Kolumbijské univerzity vybudováno, bývá převážně 

nevyužito.

Oblastí, která by si zasloužila speciální pozornost je znásilnění 

v manželství (marrital rape), či znásilnění v partnerském vztahu. Mnoho žen 

vypovídá o tom, že bylo v manželství donuceno k sexu, přestože míra násilí 

nebyla tak silná, aby čin mohl být kvalifikován jako znásilnění (Finkelhor, Yllo,

1985; Russell, 1982). Na problematické postoje k znásilnění v manželství 

poukazuje z našich autorů Zora Urbánková (2001). Sexuální soužití je bráno 

jako jedna ze základních manželských či partnerských povinností. Odpírání 

sexu je tedy pojímáno jako neplnění této povinnosti zejména ze strany ženy, 
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ale výjimečně i muže. Tento postoj sdílejí nejen agresoři, ale často i samotné 

jejich oběti, které odpírání sexu vnímají jako něco, čím se proti partnerovi 

proviňují a na co nemají právo.

Sociologové David Finkelhor a Kersti Yllová (1985) rozlišují čtyři typy 

vynuceného sexu v manželství. První úroveň je úroveň sociálního nátlaku, kdy 

se žena podřizuje sexu se svým mužem, poněvadž chce vyhovět sociálnímu 

očekávání. Druhou úrovní je interpersonální donucování, kdy se ženy podvolují 

mužům proti své vůli z důvodu vyhrožování, které nemá násilný charakter 

(partner opustí vztah, když mu nebude po vůli, začne si s jinou ženou, odebere 

ženě peníze, či jiné zdroje atp.). Na třetí úrovni jde již o přímé vyhrožování 

fyzickým násilím. A na čtvrté o fyzické omezování a užití fyzické síly, násilí,

za účelem přemožení ženy. 

Podle některých feministek jsou všechny ženy, které kopulují proto, aby 

byl doma klid, obětí znásilnění. Tento názor se nám jeví poněkud extrémní a 

překvapivě se ukazuje, že pokud platí, nebude platit pouze pro ženy. 

Z výsledků longitudinálního výzkumu sexuálního chování v ČR (Weiss a

Zvěřina, 2001) vyplývá, že existuje určité procento žen i mužů, kteří referují 

o tom, že nepotřebují žádné sexuální vybití (v roce 1993 to bylo 44% žen a 

27% mužů, v roce 1998 to bylo 42% žen a 33% mužů). Ve výzkumu Becka a 

Bozmana (1991) muži i ženy shodně uváděli, že realizovali někdy sexuální 

styky s absencí touhy. Ve výzkumu O´Sullivana a Allgeiera (1998) bylo 

takových respondentů 38%. Mezi uváděnými důvody, které respondenty vedli 

k účasti na nechtěné sexuální aktivitě, byla např. snaha uspokojit partnerovy 

potřeby, prohloubit intimitu, vyhnout se tenzi ve vztahu.

V souvislosti se znásilněním v párovém či manželském vztahu užívá Zora 

Urbánková (2001) termín autoznásilnění. V konfliktním vztahu se oběť v touze 

předejít dalším konfliktům, verbálnímu či fyzickému napadání sexuálnímu styku 

sama podvolí, či akceptuje formy styku, které jí jsou nepříjemné či v ní vzbuzují 

odpor. Jednou z variant takových znásilnění v manželství je vynucování si 

sexuální praktiky podle pornografických předloh. Agresor často oběť 

znehodnocuje, ponižuje a obviňuje z neschopnosti v sexuální oblasti. Oběť 
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kritiku často přijímá a přijímá část viny za nesoulad v soužití i v sexuálním 

životě. 

Ve většině případů nebývá sexuální násilí jedinou formou agrese. Žena 

bývá obětí i jiných forem týrání a zneužívání. Sexuální násilí v partnerském 

vztahu či manželství je uváděno i jako jedna z možných forem zneužívání 

u specifického fenoménu, kterým je domácí násilí.

Znásilnění ze cti 

Znásilnění za cti je zcela nesexuálně motivované znásilnění, které je 

v některých kulturách založených na dichotomii cti a hanby (např. v Indii a 

Pákistánu) stále běžně tolerováno jako odplata za poškození cti rodiny, či jako 

řešení klanových sporů. Podle Pakistánské komise pro lidská práva bylo jen 

za prvních 9 měsíců roku 2004 nahlášeno 320 znásilnění a 350 skupinových 

znásilnění. Počet nehlášených případů je pravděpodobně mnohokrát vyšší (MF 

DNES- 23.července 2005 str.E II).

Válečné znásilnění 

Ve výjimečných situacích, například za války, často dochází k páchání 

nejrůznějších krutých činů včetně znásilňování žen. Tato znásilnění jsou často 

provázena mučením a někdy končí i vraždou. Za normálních okolností bychom 

podobné jednání přisoudili člověku trpící sexuální deviací - sadismem. Za války 

se pachateli podobných činů stávají i jedinci do té doby psychologicky 

nenápadní, bez diagnostikované psychopatologie. Kolářský (2008) pochybuje, 

že příležitost ke znásilňování využijí všichni muži. Vyjadřuje myšlenku, že by 

tito znásilňující mohli mít zesílenou tzv. „kukaččí“ reprodukční strategii, tedy 

strategii předávat své geny, ale neinvestovat do péče o takto zplozené vlastní 

potomky.

Znásilňování žen však bývá často součástí psychologické války. Smyslem 

je ponížit vojáky druhé stany, podrýt jejich morálku a dát jim najevo, že nejsou 

schopni ochránit to, co je pro ně cenné. Někdy dochází za stejným účelem 

k znásilňování dětí vojáků přímo před jejich zraky. Ve výjimečných případech je 

popisováno i dlouhodobé systematické znásilňování až do doby otěhotnění žen 

z nepřátelského tábora. K němu docházelo např. při Jugoslávské občanské 
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válce, kdy srbští vojáci znásilňovali ženy nepřátel, které za tímto účelem drželi 

ve válečných kempech.

Skupinové znásilnění 

Termín skupinové znásilnění bývá užíván tehdy, když se několik lidí podílí 

na znásilnění jedné oběti. Podle odhadů odborníků 10 - 20% všech 

znásilnění.je páchána více než jedním útočníkem. Louise E. Porter a Laurence 

J. Alison (2006) provedli analýzu 223 skupinových znásilnění z archivních 

zdrojů. Tyto znásilnění zahrnovali 739 útočníků z nichž 722 byli muži a 17 

ženy. Analýza poukázala na to, že pachateli byli převážně mladí muži, 

nejčastěji ve věku 21 let, tedy přibližně stejně staří jako jejich oběti. 

Mnohočetné útoky byly v těchto případech doprovázeny i fyzickým násilím. 

Více než jedna pětina z nich skončila smrtí oběti. Odpor oběti autoři analýzy 

shledávali relativně zřídka, i když bylo zřetelné spektrum verbálních a fyzických 

reakcí. I v případech, které nemají letální vyústění, bývají psychické následky 

činu pro oběť velmi závažné, obvykle závažnější, než u znásilnění ze strany 

jednoho pachatele. Do kategorie skupinového znásilnění (group rape) je 

možné zařadit i tzv. znásilnění gangem (gang rape). Tento termín bývá užíván 

zejména v případech znásilnění třemi a více osobami z nichž jedna je v roli 

vůdce, někteří participují na dění a obvykle nacházíme i někoho v roli 

zdráhajícího se, neochotného se na činu podílet. Tyto útoky pak bývají

extrémně násilné a brutální.

SEXUÁLNÍ VRAŽDA

Nejzávažnější formou kontaktního sexuálního násilí je sexuálně 

motivovaná vražda. 

Mnoho trestných činů vraždy má v motivaci pachatele sexuální motiv 

v širším slova smyslu. Např. vraždy ze žárlivosti či vraždy s pozadím 

partnerského či manželského konfliktu. Termín sexuální vražda je správně užit 

pouze v těch případech, kdy pachatel usmrtí oběť v souvislosti se svým 

sexuálním vzrušením a uspokojením. Se sexuální vraždou se nejčastěji 

setkáváme ve dvou podobách (Raboch et al. 1984). V první je oběť rychlým 
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útokem skolena nebo přímo usmrcena a následně je s ní manipulováno. 

V druhém případě pachatel oběť nejprve znehybní, zastraší a jistý čas ji mučí, 

sexuálně týrá a až následně je oběť usmrcena. Kromě toho ke smrti oběti často 

dochází při překonávání jejího odporu. První typ útoků mívají nejvíce 

na svědomí sexuální agresoři, druhý sexuální sadisti.

Oběťmi sexuálních vražd jsou především ženy, ale také děti obou pohlaví. 

Existují i sexuální vraždy mužů. U těchto sexuálních vražd jde převážně 

o dětské objekty či o dospívající chlapce.

Relativně častá je tzv. krycí vražda, kdy pachatel znásilnění či 

pohlavního zneužití oběť zavraždí proto aby nebyl odhalen, přestože to neměl 

v úmyslu. Typické to je v případech, kdy oběť pachateli vyhrožuje zveřejněním 

záležitosti. Vraždy, jejichž smyslem je odstranění objektu jako nepohodlného 

svědka, bývají právem řazeny k sexuálním vraždám, i když jejich motivace 

nemusí být bezprostředně erotická.

1.2.2.PREVALENCE SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ

Převaha studií zaměřených na problematiku prevalence a incidence 

sexuálního násilí poskytuje údaje o problematice znásilnění. Skupiny 

výzkumníků zabývající se sexuální agresí bohužel nevycházejí ze stejného 

vymezení znásilnění. Odhady výskytu znásilnění se liší o ohledem na to, jak 

široce je znásilnění definováno a jakým způsobem je zachycováno. Široký 

rozsah výsledků jednotlivých empirických studií je způsoben užitím odlišné 

metodologie a nejednotným vymezením termínu znásilnění a nedobrovolného 

sexu vůbec. Některé studie zabývající se prevalencí pokusů o znásilnění a 

dokonaných znásilnění jsou notoricky citovány, jiné upadly v zapomnění. 

Autorka Christina Hoff Sommersová (2006) poukazuje na význam 

společenského klimatu a vlivu politických aktivistů specielně v americké 

společnosti, který může výrazně ovlivnit jak jsou výsledky studií přijímány a 

následně i rozšiřovány a citovány. Studie s nižší prevalencí bývají automaticky 

považovány za méně metodologicky přesné, což nemusí odpovídat realitě.

Často bývají očerňovány feministickými aktivisty poněvadž jsou v rozporu 
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s jejich ideologií, která zejména v USA silně ovlivňuje politické a společenské 

dění. Christina Hoff Sommersová konstatuje potřebnost studií incidence a 

prevalence znásilnění, nezávislých na ideologii. Na druhé straně odlišnost 

ve výsledcích incidence a prevalence sexuální agrese bude do značné míry 

odrážet i reálné rozdíly v míře sexuální agrese mezi odlišnými kulturami. Podle 

Rabocha a spoluautorů (1984) patříme k zemím s nižším výskytem znásilnění, 

incidencí 5 - 7 znásilnění na 100 000 obyvatel. 

Většina dat získaných o prevalenci jak heterosexuální, tak homosexuální 

sexuální agrese pochází z perspektivy oběti, méně pak 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. V posledních letech byly nejrůznějšími výzkumníky kritizovány 

sebeposuzující škály, měřící sexuální násilí. Tyto škály, kde jsou ženy 

dotazovány na výskyt fyzického násilí a vyhrožování fyzickým násilím 

za účelem dosažení ženou nechtěného fyzického styku přitahovaly kritiku, že 

nadhodnocují odhady prevalence sexuální agrese (Alksnis et al., 2000).

Sexuální násilí existuje ve všech typech partnerských vztahů. Veřejná i 

odborná diskuse se zaměřuje téměř výlučně na zjišťování výskytu sexuální 

agrese ve vztazích heterosexuálních. Řada výzkumů zaměřených na sexuální 

viktimizaci žen ani neklade otázku na zjištění pohlaví útočníka. V této kapitole 

se zaměříme pouze na údaje o prevalenci heterosexuální sexuální agrese 

ze strany mužů k ženám. Dostupné informace o prevalenci sexuální agrese 

u žen a homosexuální sexuální agrese obsahují další kapitoly práce, zaměřené 

na danou problematiku.

Mezi první studie zjišťující prevalenci různých forem sexuální agrese 

můžeme řadit výzkum feministicky orientované profesorky sociologie Diany 

Russellové (1979). Výzkum provedla na náhodném vzorku 930 žen ze San 

Franciska, kterým kladla v dotazníku otázky týkající se sexuálních útoků 

ze strany cizinců, osob známých, členů rodiny, ale i vlastních manželů. Až 44%

žen vypovědělo o tom, že se stalo obětí znásilnění, či pokusu o znásilnění. 
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Z vdaných žen 14% vypovědělo, že se stalo obětí nechtěného sexuálního 

styku ze strany manžela. Každá sedmá žena se tedy stala obětí znásilnění 

v manželství. Nechtěný sexuální styk odpovídal právní definici, která byla v té 

době platná v USA ve státě Kalifornie. Znásilnění zde bylo vymezeno jako 

vynucený sexuální styk nebo styk dosažený za použití fyzické hrozby nebo styk 

se ženou, která byla pod vlivem drog, spala či byla jinak úplně bezmocná a 

neschopná poskytnout souhlas. Russelová a Howellová (1983) na základě 

rozhovoru s náhodně vybranými respondentkami ze San Franciska zjistily, že 

existuje reálná až 26% šance, že se žena ve svém životě někdy stane obětí 

dokonaného znásilnění.

Na vzorku 3187 vysokoškolaček Mary Kossová (1988) zjistila, že 15,4%

vypovědělo o dokonaném znásilnění a dalších 12, 1% o pokusu znásilnění. 

Kriteria Kossové, která naplňovala vymezení znásilnění, zahrnovala penetraci 

penisem, prstem či jiným objektem vynucené vyhrožováním, fyzickou silou či 

zneužitím toho, že oběť byla pod vlivem alkoholu. U takto široce vymezeného 

znásilnění jí pak vyšlo, že 27,5% studentek se stalo obětí znásilnění nebo 

pokusu o znásilnění. Kossová vnímá znásilnění jako část kontinua mužské 

sexuální agrese. Žen se dotazovala také na to, zda se podvolily pettingu 

bez sexuálního styku, vynucenému nepřetržitými argumenty a nátlakem. 

Kladně odpovědělo 53,7% žen, které byly následně autorkou také zahrnuty 

mezi sexuálně viktimizované. Kossová dále zjistila, že 42% z žen, které byly 

zahrnuty do kategorie znásilněných, mělo později s útočníkem další sexuální

styk. Zajímavé je, že pouze 27% z žen označených jako oběti znásilnění se 

samy považovaly za oběť znásilnění. Z těch zbývajících 49% popisovalo 

událost jako nedorozumění, 14% hovořilo o zločinu, ale ne znásilnění a 11% se 

necítilo nijak poškozeno či viktimizováno (Koss et al., 1988). I v pozdějších 

pracích Mary Kossová uvádí vysokou míru sexuální viktimizace žen. Kossová 

(1993) referuje, že 10 - 25% žen vypovídá o znásilnění v dospělosti. Práce 

profesorky Mary Kossové jsou jedny z nejčastěji citovaných v literatuře 

zaměřené na viktimizaci ženy (více novináři, aktivisty a politiky, nežli 

fundovanými odborníky). 
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Z hlediska prevalence žen, které mají zkušenost s násilným přinucením

k pohlavnímu styku v populaci se výsledky reprezentativních průzkumů 

v různých zemích liší. Michael a kolegové (1994) například zjišťují mezi 

americkými ženami 22% těch, jež byly nuceny k pohlavnímu styku násilím. 

Autorky Tjadenová a Thoennesová (2000a) ve zprávě o prevalenci, incidenci a 

následcích násilí na ženách obsahující údaje Národní studie násilí na ženách, 

která probíhala v letech 1995 a 1996 referují o tom, že 17,6% žen vypovědělo, 

že se v průběhu života stalo obětí dokonaného znásilnění či pokusu 

o znásilnění. Z toho 14,8% referovalo o dokonaném znásilnění a 2,8% pouze 

o pokusu o znásilnění. Zvlášť byla posouzena prevalence znásilnění 

u dospělých osob. O znásilnění či pokusu o znásilnění vypovědělo 9,6% žen 

starších 18 let. U francouzských žen Spira a kolektiv (1994) zjistili pouze 4,4% 

(tito autoři přitom ale předpokládají, že skutečný výskyt bude až čtyřikrát vyšší). 

V rámci výzkumu sexuálního chování obyvatel České republiky bylo Weissem 

a Zvěřinou (2001) zjištěno, že 11,6% žen starších 15 let vypovědělo o zážitku 

násilného sexuálního aktu v roce 1993 a 13,5% žen v roce 1998. K podobným 

výsledkům došel i výzkum sexuálního chování obyvatel Slovenska ve vztahu 

k sexuálnímu zneužití v dětství a sexuálnímu násilí (Máthé, 2006). Tento 

výzkum se uskutečnil v roce 2004. Přestože údaje jsou autorem článku 

považovány za nepřesné, poněvadž zážitek sexuálního násilí byl ve výzkumu 

podmíněn zážitkem sexuálního zneužití v dětství, překvapivě v jejich souboru 

924 žen 13% vypovědělo, že ve věku mezi 9 a 49 lety je jiná osoba nutila 

k pohlavnímu styku. Tato data pak odpovídají výše zmíněným údajům,

zjištěným na českých ženách.

Vysoká procenta užití sexuálního nátlaku uvádějí i některé studie 

zaměřené na osobní výpověď o iniciaci nedobrovolného sexu. Práce 

zjišťující výskyt sexuální agrese v populaci přímo od pachatelů nacházíme 

sporadicky. I zde se výsledky získané odlišnými výzkumníky na odlišných 

vzorcích populace dramaticky liší. Kossová a kol. (1987) vypovídá o tom, že 

25% vysokoškolských studentů přiznává, že donucovali partnerku k sexuálním 

aktivitám. Na velkém souboru vysokoškolských studentů zjistili, že 4% mužů 
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přiznávalo, přinucování ženy k nechtěnému sexuálnímu styku. Autoři Rapaport 

a Burkhart (1984) referují o tom, že až 43% mužů z jejich výzkumného vzorku 

přiznává sexuální donucování. U 15% z nich se jednalo o tzv. date rape, 11% 

uvedlo užití fyzické síly při donucování k sexuálním aktivitám. V České 

republice se v roce 1993 přiznalo k sexuálně agresivním aktivitám 4,8% mužů 

a roce 1998 to bylo 7,9% mužů (Weiss a Zvěřina, 2001). K nižším číslům došli 

výzkumníci na Slovensku (Máthé, 2006). Podle Máthého jsou slovenští muži 

v takových aktivitách či jejich přiznání zdrženlivější. Ze vzorku 887 mužů 2,8%

uvedlo, že násilím nebo hrozbami nutili jinou osobu k pohlavnímu styku.

Většina znásilnění není páchána neznámým cizincem, ale osobou oběti 

známou (Greenfeld, 1997; Tjaden, Thoennes, 2000a; Black, Pettway, 2001). 

K podobným závěrům došli i výzkumníci v Čechách (Weiss a Zvěřina, 2001) a 

na Slovensku (Máthé, 2006). Žurnalistka Robin Warshawová (1988) v masivně 

citované knize „I Never called it rape“ sumarizuje, že 84% žen, které byly 

násilněny, znalo útočníka a 57% žen bylo znásilněno přímo na schůzce. 

Pravděpodobnost, že žena bude násilněna známou osobou je čtyřikrát vyšší, 

než že bude znásilněna neznámým pachatelem. Autorka poukazuje 

na skutečnost, že řada žen nechtěný sexuální styk na schůzce ani nepovažuje 

za znásilnění.

Diana Russelová se zaměřila na výzkum problematiky znásilnění uvnitř 

manželství a v knize „Rape in marriage“ (1990) publikovala následující 

výsledky: Z žen, které vypovídaly o tom, že bylo manželem přinuceno k sexu 

se v 85% jednalo o vaginální penetraci, 10% žen vypovědělo o pokusu 

o vaginální penetraci a v 5% se jednalo o nechtěný orální či anální sexuální 

styk. Výzkumný soubor bylo možné roztřídit na tři skupiny žen, které početně 

odpovídají třetinám souboru. První třetinu tvoří ženy, které se staly obětí 

vynuceného sexuálního styku ojediněle. Druhou třetinu tvoří ženy, které byly 

v manželství znásilněny méně než dvacetkrát a třetí více než dvacetkrát. Z žen 

třetí skupiny se v 16% případů jednalo o dobu kratší než šest měsíců, v 21%

jednalo o interval do dvou let, v 18% případů šlo o interval od dvou do pěti let a 

nepočetněji byl zastoupen interval od pěti do deseti let - 27%, kategorie deset a 
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více let byla zastoupena 18%. Zajímavé jsou i informace o formě užitého násilí. 

Jednoznačně v manželství převažovalo užití fyzické síly (84%), výrazně méně 

figurovala ve výpovědích obětí pohrůžka násilím (9%) a nejméně ženy 

vypověděly o nemožnosti získat souhlas ženy z důvodu intoxikace ženy či 

spánku (5%). Je jasné, že tyto případy budou metodikou dotazování obětí 

minimálně přístupné exploraci.

Autorky Tjadenová a Thoennesová (2000b) zjistily, že 4,5% amerických 

žen a 0,2% mužů vypovídá o znásilnění současným nebo bývalým partnerem. 

Zahrnou -li se i pokusy o znásilnění, autorky vypovídají o 7,7% žen, které se 

staly obětí sexuálního násilí ze strany současného či minulého partnera a 

o 0,3% mužů s touto zkušeností. Tjadenová a Thoennesová (2000a) referují 

o tom, že 61,9% žen znásilněných po 18 roce věku bylo znásilněno bývalým 

manželem, současným manželem, přítelem, s kterým žily ve společné 

domácnosti či mužem přímo na schůzce. Těmto výsledkům zhruba odpovídají i 

data získaná v naší republice. Longitudinální výzkum sexuálního chování v ČR 

(Weiss a Zvěřina, 2001) poukazuje na to, že z 11, 6% žen, které v roce 1993 

vypověděly, že byly v minulosti přinuceny k pohlavnímu styku násilím, 51, 1%

vypovědělo, že pachatelem byl manžel nebo partner. V roce 1998 o přinucení 

k sexuálnímu styku vypovídá 13, 5% žen, z nichž 50, 3% vypovědělo, že 

pachatelem byl partner nebo manžel. 

Odhady založené na policejních statistikách hlášených případů jsou 

prakticky bezcenné. Zachycují jen špičku ledovce. Převážná většina znásilnění 

zůstává navždy neohlášená oficielním autoritám. Pravdivější obraz 

o prevalenci tohoto jevu poskytují anonymní dotazníková šetření, kde 

o znásilnění vypovídají zejména oběti, ale anonymně i pachatelé. Podle Abela 

a kol. (1987) jsou pouze 3% sexuálních útoků řešena soudně. Ke stejným 

výsledkům dospěl i Weiss a Zvěřina (2001) v průzkumu Sexuálního chování.

V r. 93 i 98 oznámily oběti jen 3% znásilnění. Na skutečnost, že evidována je 

jen menšina případů, poukazují i výzkumy na usvědčených sexuálních 

delikventech. Ve výzkumu, kdy byla uvězněným pachatelům znásilnění 

zaručena anonymita, přiznávali v průměru téměř 12 obětí znásilnění, což je
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v ostrém kontrastu s oficielní verzí, podle které vycházely necelé dvě oběti 

na pachatele (Weinrott, Saylor, 1991).

Marie Rennisonová (2002) z Úřadu pro právní statistiku v USA 

analyzovala příčiny, které vedly v letech 1992 až 2000 k nenahlášení 

sexuálních útoků policii. V kategorii uskutečněných znásilnění byly v 23,3%

případů uváděny osobní příčiny, v 16,3% případů strach z odvety pachatele a 

v 5, 8% případů strach z neobjektivity a předsudků u policistů. V kategorii 

pokusu o znásilnění nebyl čin obětí hlášen v 16,8% z osobních příčin, v 11,3% 

ze strachu z odvety pachatele a z 9,9% ve snaze chránit pachatele. Klíčovou 

roli zde hrál vztah mezi obětí a pachatelem. Čím bližší byl jejich vztah, tím 

menší pravděpodobnost, že je delikt ohlášen.

Navzdory skutečnosti, že je hlášen pouze zlomek z reálných znásilnění,

představují u nás trestné činy pokusu o znásilnění a znásilnění více než třetinu 

všech případů z evidované mravnostní delikvence. Policejní statistiky poukazují 

na skutečnost, že počet ohlašovaných případů bývá řadu let po sobě obdobný. 

Statistické přehledy kriminality za období od 1.1. 2008 do 31. 12. 2008 uvádějí 

529 znásilnění na území České republiky1, za období od 1.1. 2007 do 31. 12. 

2007 uvádějí 637 znásilnění2, za období od 1.1. 2006 do 31. 12. 2006 uvádějí 

530 znásilnění3 a za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 uvádějí 596 

znásilnění4.

V některých případech sexuálně agresivního chování nelze prevalenci ani 

incidenci násilí určit. Například jednou z možných podob nekontaktního 

sexuálního násilí je setkání s voyerem. Zastoupení těchto deviantů v populaci 

není známo. Tito pachatelé se na odbornou pomoc obracejí zřídka a u svých 

aktivit nebývají často přichyceni. Sama oběť obvykle o tom, že se stala 

objektem voyerských aktivit, také nereferuje. Ve většině případů si vůbec není 

vědoma toho, že je pozorována. Zřetelně zde tedy chybí zdroj pro spolehlivé 

                                                  
1

www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-725362.aspx (staženo 14. 2. 09)
2 www.http:/aplikace.mvcr.cz/ archiv2008/statistiky/ krim_stat/ 2007/ index.html (staženo 14. 2. 09)
3

www.http:/aplikace.mvcr.cz/ archiv2008/statistiky/ krim_stat/ 2006/ 12_00_1.xls (staženo 14. 2. 09)
4 www.http:/aplikace.mvcr.cz/archiv2008 /statistiky/ krim_stat/ 2005/12_00_1.xls (staženo 14. 2. 09)
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určení prevalence a incidence této formy sexuálního násilí.

Více zmapována je oblast prevalence, další z forem nekontaktního 

sexuálního násilí, a to je setkání s exhibicionistou. Podle Rabocha a kol. (1984) 

se ve svém životě s exhibicionistou setká zhruba polovina žen. Zvěřinovi 

s Vaňkem (1987) referovalo o tomto typu zkušenosti až 65% žen, pacientek 

psychiatrické ambulance.Zajímavá je i skutečnost, že většina z těchto žen 

událost nikde nenahlásila.

U sexuálních vražd přesné údaje o prevalenci a incidenci nejsou 

k dispozici. Autoři Brichcín a kol. (1995) v přehledu prací českých a 

slovenských autorů nacházejí podíl sexuálně motivovaných vražd mezi 2,6 –

6% z vražd jako celku.
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1.3. TEORETICKÉ MODELY SEXUÁLNÍ AGRESE

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. 

Vzhledem ke složitosti a komplexnosti sexuálního násilí je možné, že úplnější 

obraz tohoto problému získáme 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.

Řada teoretiků dnes sexuální agresi pojímá jako akt násilí a agrese, spíše 

než sexuální akt (Brownmiller, 1975; Malamuth et al.,1993; Palmer, 1988). 

Otázka oprávněnosti pojetí sexuální agrese z nesexuologických, tedy 

především čistě kulturně deterministických pozic, je pro řadu odborníků zatím 

otevřená. Z hlediska etiopatogeneze sexuálně agresivního chování neexistuje 

mezi odborníky v současné době shoda.

1.3.1.Sociologické a sociálně psychologické teorie sexuální 

agrese

Mezi pionýrské práce v tomto směru bychom mohli zařadit rané kulturně 

antropologické práce autorky Meadové. Meadová (1935) například zjistila, že 

u tichomořského kmene Arapešů se znásilnění nevyskytovalo, zatímco 

u sousedního kmene Nagumů bylo násilné sexuální chování mužů velmi četné. 

Znásilnění Meadová vnímá jako naučené chování. V kmeni Arapešů bylo 
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chápání mužské pohlavní role spojováno s ohleduplností, něhou a pečováním 

o druhé. Toto pojetí pak je neslučitelné se sexuálním násilím. Kočiš a 

Šimoničová (1982) shrnují výsledky antropologických studií. Znásilnění se 

podle těchto autorů vyskytuje pouze v kulturách, které uplatňují přísnější 

sociální restrikci na ženské extramatrimoniální styky než na mužské, vykazují 

silnější sexuální zábrany u žen než u mužů a působí v nich určité ekonomické 

a sociální zábrany (např.sexuální frustrace je zvyšována prodlužováním 

mládeneckého věku u mužů).

Výzkumy napříč kulturami poukazují na skutečnost, že znásilnění je 

nejčastější v kulturách charakterizovaných mužskou dominancí (např. kde 

politická rozhodnutí jsou činěna převážně muži) a v kulturách 

charakterizovaných násilím (v době války, ve společenstvích, kde je mezilidské

násilí běžné). Grubin (1995) poukazuje na fakt, že ve společnostech s vysokým 

statusem žen je počet znásilnění statisticky paradoxně vyšší. Výkladem však 

není vyšší míra sexuální viktimizace, ale ochota a možnost tento typ deliktu 

oznámit oficielním autoritám.

Sociologické teorie znásilnění zdůrazňují motiv moci a dominance 

v sexuálně agresivním jednání. Sociologové Finkelhor a Illová (1985) se 

zabývají fenoménem znásilnění v manželství. Podle těchto autorů jsou ženy 

v manželství často v nerovné pozici pro vyjednávání. V mnoha případech jsou 

na manželovi ekonomicky závislé, nemají dostatečnou kvalifikaci umožňující 

vlastní příjem a osamostatnění. V procesu socializace si ženy osvojily určitá 

očekávání a přijaly za své konvence. Povinnost mít sex se svými manžely 

vnímají jako jednu ze součástí role manželky. Zajímavé jsou výsledky 

novějších studií (Hines, 2007), které se zabývají i vazbou sociálního statusu 

ženy k páchání sexuální agrese. Tato autorka na vzorku 7667 vysokoškolských 

studentů z 38 míst světa zjistila, že čím vyšší byl status ženy, tím častější bylo 

vynucování si sexuálního kontaktu s mužem.

K sociologickým koncepcím lze v jistém smyslu zařadit i koncepce 

feministické, které tvrdí, že znásilnění je politickým aktem. Podle těchto teorií 

je sexuální agrese pseudosexuální akt. Sexuální styk ve spojení s násilím je 
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použit jako forma sociální kontroly ženy. Ta je pak podporována kulturou, 

rolovými stereotypy a jejich mediální prezentací. Podle těchto teorií je mužská 

dominance ve společnosti získávána různými prostředky včetně sexuálního 

násilí na ženách (Brownmiller,1975; Griffin,1979; Sheffield,1987). Sexuální 

násilí má ženy udržovat ve stavu strachu, má udržovat pocit závislosti 

na mužích. Diana Russelová (1990) jako další autorka poukazuje na závažnost 

fenoménu znásilnění manželky. Právnička Suzan Estrichová (1987), která se 

sama stala obětí znásilnění, napsala knihu „Real rape“ ve které poukazuje 

na skutečnost, že historie znásilnění je v USA úzce spjata jak se sexismem, tak 

s rasismem. V případě, že žena se stala obětí znásilnění neznámým mužem

černošského původu, bylo na ni nahlíženo mnohem pozitivněji než na oběť 

bílého a známého muže.

Feministické modely sexuální agrese přitom zcela ignorují dnes 

nezpochybnitelný fakt, že i ženy mohou být pachatelkami sexuální agrese 

ve vztahu k muži, případně i jiné ženě. Model sociální kontroly se jeví i nadále 

jako užitečný, ale v rodově neutrální formě. Rodově neutrální pojetí modelu 

sociální kontroly se jeví jako přijatelné pokračování feministické koncepce.

Nedostatkem feministických a některých sociologických teorií je přílišná 

generalizace poznatků týkající se moci a dominance na všechna znásilnění. 

Například autorka Darková (1990) přisuzuje nesexuální motivaci až 95%

sexuálních agresorů. Tito pachatelé jsou podle Darkové motivováni potřebou 

moci a zlosti. Na přehnanou generalizaci těchto teorií poukazuje z našich 

sexuologů například Slavoj Brichcín (2001). Podle něho feministické hnutí a 

někteří sociologové dosud pokládají každé znásilnění za projev patriarchálních 

mocenských pozic mužů a jejich erotizované hostility vůči ženám. Odmítají 

akceptovat fakt, že existují také určití jedinci, vyznačující se cyklickým 

průběhem nutkavého a naléhavého puzení k násilí na ženách, s rostoucí 

fantazií, vedoucí nakonec k oslabení sebekontroly a po spáchaném násilném 

činu k redukci onoho puzení. V těchto případech do motivace vstupuje duševní 

porucha a jedná se o nespornou deviantní motivaci. Určit přesný poměr 

sexuálně deviantních pachatelů ve vztahu k nedeviantním tzv. normálním 
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mužům, kteří napadají ženy je obtížné. Je však pravděpodobné, že i značná 

část mužů bez sexuální deviace není motivována pouze sexualizací jiné 

potřeby (např. dominovat nad ženou a ponižovat ji), ale je motivována 

sexuálně.

1.3.2.Evolučně biologické a evolučně psychologické teorie 

sexuální agrese

Populární tezi, že znásilňující muž není motivován sexuální touhou,

považují za vědecky nepřesnou a zavádějící především evoluční biologové a 

evoluční psychologové. V knize „A natural history of rape – biological bases 

of sexual coertion“ autoři Thornhill a Palmer (2000) sociologické a feministické 

teorie vystavují ostré kritice. Podle těchto autorů většina preventivních strategií, 

tedy způsobů předcházení znásilnění, vznikla spíše na základě ideologického 

výkladu, než na základě vědecké evidence. Kritizují sociální vědce za to, že 

vytvářejí výkladové rámce založené na určitých předpokladech o lidském

chování, aniž by tyto předpoklady byly vědecky ověřeny. Některé teorie přitom 

dle autorů odporují základním znalostem o evoluci.

Základní teze evoluční biologie tvrdí, že evoluce prostřednictvím 

přirozeného výběru slouží adaptaci na prostředí. Pokud výběr působí určitým 

směrem delší období, dojde ke změně v genech, promění se interakce mezi 

geny a prostředím a vzniká adaptace na nové podmínky. Podle evolučních 

biologů je znásilnění buď adaptací, která vznikla přímo na základě výběru

(protože zvyšuje samcův reprodukční úspěch cestou zvýšení počtu sexuálních 

partnerek), nebo je pouhým vedlejším produktem jiné psychologické adaptace

(například vedlejším produktem touhy samců po mnoha partnerkách i bez jejich 

souhlasu).

Evoluční biologie rozlišuje dvě úrovně příčinnosti: tzv. proximativní a 

ultimativní příčiny chování. Proximativní jsou bezprostřední příčiny chování a 

na ně je většina vědců i vědeckých oborů zaměřena. Ultimativní, tedy vzdálené 

příčiny vysvětlují proč konkrétní proximativní mechanismus, příčina, existuje, 
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jak se vyvinul. Proximativní a ultimativní výklady se doplňují, nevylučují. 

Podstatné se pak jeví identifikace především ultimativních příčin, protože 

některé proximativní výklady mohou být neslučitelné s některými ultimativními. 

Podle biologů žádnému aspektu života nemůže být plně porozuměno pokud 

není objasněna jak proximativní, tak i ultimativní kauzalita.

Rozdíly v sexuálním chování mezi mužem a ženou podle evolučních 

biologů spočívají v rozdílných rodičovských investicích. Muž se může úspěšně 

rozmnožovat a přitom na to vydat minimum času a energie (teoreticky může 

investovat pouhou jednu úspěšnou ejakulaci). Investice ženy je vyšší 

(minimálně devět měsíců těhotenství, laktace a ve většině případů mnoho let 

péče o dítě).

Muž může dát zrod mnoha potomkům, což podle evolučních biologů 

rezultuje v touhu po variabilitě sexuálních partnerek. Žena dává zrod jen 

několika málo potomkům a proto partnera volí podstatně odpovědněji, je 

selektivnější než muž. Muž v rámci dlouhodobé sexuální strategie volí 

partnerku mladou a atraktivní. Klíčem výběru partnera ženou je zdraví muže, 

nepřítomnost genetických anomálií, a hlavně pak jeho přístup ke zdrojům 

(schopnost zajistit partnerku a její potomstvo). Roli při ženském výběru hraje i 

sociální status muže – do jaké míry má vliv na ostatní. Výzkumně bylo zjištěno, 

že ženská atraktivita koreluje silněji se sociálním statusem jejího partnera, než 

se sociální třídou, ze které žena pochází a s její inteligencí. Muži s vyšším 

statusem jsou schopnější získat atraktivnější ženy. Roli při sexuálním výběru 

ženy hrají i dobré geny a hormonální kvalita muže – dostatečné zásobení 

sexuálními hormony (testosteronem) vede k rozvoji sexuálně specifických 

znaků v obličeji i zbytku těla muže (například široká ramena, muskulatura, 

trojúhelníkový tvar horní půlky těla). Spolu s tělesnou a obličejovou symetrií

muže pak tyto ukazatele ovlivňují nejenom preferenci ženy, ale spoluurčují i její 

sexuální vzrušení a orgasmus.

K behaviorálním charakteristikám určujícím alespoň částečně reprodukční 

úspěšnost muže můžeme zařadit i jeho sexuální asertivitu či naléhavost. V této 

souvislosti je zajímavé nejenom zjištění, že pro mnohé ženy je sexuálně
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vzrušující představa znásilnění, ale i zajímavý fenomén uváděný Kossovou 

(1992), že u tzv. date rapes, tedy znásilněních na schůzce, je prokázáno, že 

žena zůstane s větší pravděpodobností v partnerském vztahu s pachatelem i 

po této události při dokonaných znásilněních než při pouhých pokusech. Z toho 

plyne, že i určitý stupeň agrese či sexuální naléhavosti muže v sexuální oblasti 

může vést k jeho zvýšenému reprodukčnímu zdaru. Dle evoluční teorie "Sexy

Sons" totiž synové sexuálně agresivnějších mužů zdědí geny, které jim opět 

zaručí vyšší pravděpodobnost pokračování genetické informace v dalších 

generacích, což je i v zájmu jejich matek (synové sexuálně agresivních otců 

budou s větší pravděpodobností rovněž sexuálně agresivnější). Navíc výzkumy

potvrzují, že přibližně 40% žen v USA alespoň někdy řekne "ne" když 

ve skutečnosti to znamená "ano" (Muehlenhard a Hollabaugh, 1988). 

U čínských žen to bylo pouze 30%, ale u Rusek až polovina (Sprecher et al., 

1994). Tyto ženy zjevně muže testují z hlediska jejich sexuální důraznosti. 

(Současně však z těchto výzkumů plyne, že mírná většina žen myslí vždy

skutečně "ne" když říká "ne").

Být ženou vybrán však v přírodě není jediným způsobem jak získat 

sexuální přístup k nim. Druhým způsobem je právě sexuální agrese v pravém 

slova smyslu. Při znásilnění muž neguje volbu ženy. Obvykle jsou totiž ženami 

ke dlouhodobému partnerství vybíráni ti muži, kteří nashromáždili zdroje a 

získali vlivné postavení - podobná selekce funguje v živočišné říši. Samec 

(muž), který přinutí partnerku k sexu, však může být reprodukčně úspěšný 

přestože prohrál v této soutěži a nebyl samicí zvolen.

Na základě pozorování, podle kterých jsou k sexuální agresi náchylnější ti 

muži, kteří mají omezený přístup k normálnímu sexuálnímu sblížení se ženami 

(pro nějaký tělesný, psychický či sociální handicap), byla vyslovena 

tzv. deprivační teorie sexuální agrese (Thornhill a Thornhill, 1983), 

přesvědčivě prokázaná na modelech sexuálního násilí u subhumánních 

živočichů (Crawford a Galdikas, 1986). Je zajímavé, že tato teorie může být 

v souladu s některými současnými psychologizujícími modely, podle kterých 

jsou sexuální agresoři neadekvátní v mnoha oblastech – zjišťuje se u nich 
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například deficit heterosexuálních dovedností nebo problémy ve formování 

intimních partnerských vztahů (Stermac et al., 1990).

Ze zvířecí říše jsou zajímavá pozorování okřídlených štírů (skorpionfly).

Okřídlený štír získává sex tehdy, když nabídne samici dárek, například mrtvý 

hmyz. Druhá cesta jak získat sex je pak násilí. Samice preferuje samce, kteří 

přinášejí zásnubní dary. I samci okřídlených štírů raději volí tuto cestu a 

znásilňují jen tehdy, kdy dary nemohou dávat, protože jsou nedostupné. 

Samcův fenotyp a genetická kvalita jsou přitom faktory, které ovlivňují volbu 

taktiky. Ti samci, kteří užívají násilnou taktiku, jsou menší a méně symetričtí 

než ti, kteří přinášejí dary. V prostředí, kde by dary nebyly k dispozici, by 

násilnou taktiku užili všichni okřídlení štíři. Když samec nemůže dar získat, 

přidrží samičku pomocí speciálně rozvinutého svíravého orgánu při kopulaci. 

Muži sice nemají žádný podobný orgán speciálně vyvinutý za účelem 

znásilnění (a tím pádem ke zvýšení jejich reprodukčního úspěchu), analogické 

adaptace, které jsou výsledkem selekčního tlaku, je třeba hledat spíše 

v mužské psychice. 

Některé nálezy totiž skutečně svědčí o tom, že mnoho "normálních", 

nekriminálních mužů vzrušuje představa sexuálního útoku na ženu. Podle 

výzkumu Heilbruna a Leifa (1988) – i když jejich zjištění je v kontextu 

agresologických výzkumů spíše ojedinělé – je pro většinu mladých mužů 

dokonce více vzrušující představa žen svázaných a trpících, než 

kooperativních a usmívajících se. Pro polovinu mužů je podle Malamutha 

(1988) přijatelná představa svazování a pro třetinu představa bičování nebo bití 

ženy. V obecné populaci mužů až 30% uvádí sexuální fantazie spojené 

s násilím vůči ženám (Crepault a Couture, 1980). Otázkou však samozřejmě 

zůstává, pro kolik procent z nich je sexuální násilí preferencí (tedy skutečně 

poruchou sexuální motivace ve smyslu patologické sexuální agresivity či 

sadismu) a pro kolik pouze občasným nápadem či představou. 

I když dle Huckera (1997) mají prevalenční studie diskutabilní validitu, 

autor tvrdí, že nejméně čtvrtina mužů někdy použila násilí pro dosažení 

sexuálního styku s odmítající partnerkou a 10–15% žen někdy bylo přinuceno 
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k sexuálnímu styku, který ale postupně vnímaly jako vzrušující. Autor 

na základě těchto dat vyvozuje, že jistá míra sexuálního násilí v rámci 

partnerských sexuálních aktivit může vést ke vzrušení u mužů i u žen a snad 

hraje i určitou roli v tradičních formách heterosexuálních sbližovacích aktivit.

Viktimologie znásilnění z hlediska evoluční teorie vychází z předpokladu, 

že žena zvyšuje svůj reprodukční úspěch volbou správného partnera (tedy 

takového, který je geneticky kvalitní, má dobrý přístup ke zdrojům a je ochoten 

do ní a do jejích potomků investovat). Pachatel znásilnění však ženu zbavuje 

možnosti volby. To pro ženu může mít extrémně negativní následky. Zdá se, že 

mechanismus psychického utrpení, které vzniká u ženy v důsledku sexuální 

traumatizace, se vyvinul jako obrana proti znásilnění. Prožívání bolesti 

zaměřuje ženu na fakt znásilnění a jeho možné negativní následky. To jí 

pomáhá řešit současné problémy (například podezření ze strany manžela a 

potenciální ztrátu jeho podpory). Psychické utrpení s tímto prožitkem spojené 

evoluční psychologové vysvětlují jako mechanismus, jehož cílem je zaměřit 

pozornost na okolnosti, které ke znásilnění vedly a tím pádem se jim 

v budoucnu účinněji vyhýbat. Podobný účel má i chování, kdy se ženy fertilního 

věku, neužívající hormonální antikoncepci, na vrcholu plodnosti 

v menstruačním cyklu vyhýbají situacím, při kterých by mohlo vzniknout riziko 

znásilnění (Chavanne a Gallup 1998). 

Intenzita traumatu po znásilnění přitom variuje v návaznosti na věk oběti, 

její manželský stav a formu sexuálního styku při znásilnění. Výzkumy dokazují, 

že ženy v reprodukčním věku a vdané ženy prožívají intenzivnější psychickou 

bolest než ostatní ženy (Thornhill a Thornhill 1990 a, 1990 b, 1990 c, 1991). 

Míra traumatizace souvisí také s formou činu: vyšší míra utrpení je spojována 

s vaginální formou styku. Příčinou těchto rozdílů v prožívání traumatu je to, zda 

znásilnění může vést k nechtěnému početí, k potenciální ztrátě ochrany 

vybraným partnerem, či ke ztrátě zdrojů a rodinné péče. Vdané ženy 

v reprodukčním věku byly přitom méně traumatizovány znásilněním, po kterém 

zůstaly viditelné stopy. Tyto stopy jsou totiž jasným důkazem pro partnera, že 

se ze strany ženy nejednalo o dobrovolný styk.
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Podle Thornhilla a Palmera (2000) je dokladem sexuální motivace 

u sexuálně agresivního chování muže volba objektu. V převážné většině 

případů znásilnění jsou totiž oběťmi ženy ve fertilním věku, nejčastěji lehce 

po 20. roce života. S obětí v tomto věku pachatelé také častěji realizují soulož

do vagíny, často spojený i s ejakulací do jejích reprodukčních orgánů. U žen, 

které nejsou v reprodukčním věku, se se znásilněním v této podobě setkáváme 

méně často.

1.3.3.Biologické teorie sexuální agrese 

V pozadí pojetí agrese (a zvláště agrese sexuální) jako typicky mužského 

fenoménu je předpoklad její přímé podmíněnosti androgeny, především pak 

testosteronem. Výsledky výzkumů přímého vlivu testosteronu na sexuální 

chování v dospělosti nejsou jednotné. Některé studie potvrzují spojení mezi 

zvýšenou hladinou volného testosteronu v krvi a sexuálním násilím (Rada a 

spol., 1976), sociální dominancí a agresí (Ehrenkranz et al., 1974), jiné 

výzkumy však tento přímý vliv nezjišťují (Prentky, 1985; Kafka, 1995). Výzkumy 

Rady a jeho spolupracovníků (1976) a Huckera a Baina (1990) naznačují, že 

pokud vůbec, tak spojení mezi hladinou plasmatického testosteronu a 

sexuálním násilím existuje pouze u sexuálních agresorů s nejvyšší mírou

použitého násilí.

Výzkum vztahu mezi agresivitou a hladinou androgenů u dospělých 

jedinců byl inspirován předpokladem o vyšší agresivitě a současně i vyšší 

hladině testosteronu u mužů než u žen. I když hladiny androgenů u mužů jsou 

ve srovnání s těmito hladinami u žen samozřejmě podstatně vyšší, přesto 

alespoň v laboratorních podmínkách nebyly mezi dospělými muži a ženami 

zjištěny výraznější rozdíly ve sklonu k agresivnímu chování (Eagly a Steffen, 

1986). Rovněž výzkumy pubertálních chlapců, u nichž dochází k prudkému 

zvýšení hladiny testosteronu svědčí o tom, že se u nich s nástupem puberty 

sice zvyšuje asertivita, ale za normálních podmínek nedochází k nárůstu 

agresivity (Sussman et al., 1987). Jak navíc uvádějí Hucker a Bain (1990) 

ve svém přehledu výzkumů vztahu hormonů a sexuální delikvence, skupiny 
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pachatelů, na kterých byl problém vztahu hormonů, sexu a agrese studován, 

byly velmi často malé a výsledky některých sledování protichůdné. Právě ty 

výsledky, které se dotýkají vztahu povšechné agresivity, agresivity specificky 

sexuální a androgenů, se nepodařilo v dalších výzkumech potvrdit, nebo jsou 

na hranici klinické významnosti.

Určitý počet studií poukazuje na to, že zvýšená hladina testosteronu je 

spojena s vyšší úrovní libida, agresí, dominancí, sensation seeking – honbou 

za zážitky, sníženým úspěchem v zaměstnání a antisociálním chováním 

u obou pohlaví (Dabbs 1992 a). Dabbs a jeho kolegové (Booth a Dabbs, 1993;

Dabbs 1992 b; Dabbs a Morfia, 1990) zjišťovali úroveň testosteronu u 4462 

bývalých vojáků. Vyšší úrovně testosteronu byly spojeny s nižším statusem 

v zaměstnání, nižší inteligencí a nižší úrovní vzdělání. Muži s vyšší hladinou 

testosteronu v porovnání s ostatními častěji vypovídali o potížích s rodiči, 

učiteli, spolužáky, o svém útočném chování k druhým dospělým. I zkušenost 

v manželství se vztahovala k hladině testosteronu. Tito muži byli méně často 

ženatí, častěji žili odloučeně od partnerek či byli rozvedení, častěji se 

dopouštěli mimomanželského sexu. Muži s vyšší koncentrací tohoto hormonu 

častěji užívali tvrdé drogy, marihuanu a alkohol a měli větší počet sexuálních 

partnerů.

Jako nosné se v poslední době jeví ve vztahu k sexuální agresi 

neuroanatomické výzkumy sexuálních agresorů. Mozkové anomálie byly 

zjišťovány pomocí počítačové tomografie a neuropsychologického vyšetření

u souborů sadistů (Langevin et al., 1989; Hucker et al., 1988). Tyto výzkumy 

poukázaly na statisticky významné spojení mezi diagnózou sadismu a 

mozkovým poškozením pravé temporální oblasti. Výsledky později potvrdil i 

výzkum Gratzera a Bradforda (1995), kteří u 55% zkoumaných sadistů nalezli 

temporální dysfunkce. Na existenci vztahu mezi nespecifickými mozkovými 

anomáliemi a agresivním jednáním jak u sexuálních tak nesexuálních 

delikventů poukazuje Aiger se spoluautory (2000). U 60% agresivních 

sexuálních delikventů byly vyšetřením pomocí magnetické resonance zjištěny 

mozkové anomálie, u neagresivních sexuálních delikventů se mozkové 
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anomálie vyskytovaly jen v 22%.

1.3.4.Psychopatologické teorie sexuální agrese

Mezi psychopatologické koncepce vzniku sexuální agrese můžeme 

zařadit například výkladové rámce zabývající se heterosexuálními 

kompetencemi pachatelů sexuálního násilí (souvisí s deprivační teorií sex. 

agrese)

Kliničtí psychologové (např. Abel et al., 1976) zjistili, že řada z pachatelů 

sexuálního násilí, které léčili má ubohé heterosexuální dovednosti. Chybí jim 

potřebné dovednosti, aby byli schopni fungovat v heterosexuálních vztazích. 

(Barlow et al., 1977). Tato pozorování se stala zdrojem rozsáhlého výzkumu 

týkajícího se heterosexuálních kompetencí, jak pachatelů sexuálního násilí vůči 

dospělému objektu, tak vůči dětskému. Předpokládá se, že sociální deficit 

může hrát roli v etiologii sexuální agrese. Nedostatky v sociálních 

schopnostech pak blokují navázání nosného partnerského vztahu.

Autoři se liší ve vymezení termínů, souvisejících se sociálními 

schopnostmi a dovednostmi. Heterosexuální dovednosti je možné vymezit jako 

zhodnocení výkonu jedince v heterosexuální interakci, zatímco heterosociální 

schopnosti jako základní procesy, které umožňují člověku úspěšnou interakci 

s představiteli opačného pohlaví. Podle Warda a kol. (1997) sexuální agresoři 

selhávají ve schopnosti udržet blízké vztahy a jejich vazby k partnerům nejsou 

jisté (insecure attachement). Podle všeho tito pachatelé užívají sexuální násilí 

jako prostředek, kompenzující neschopnost získat intimitu s druhým.

Většina studií heterosexuálních kompetencí bývá prováděna 

na pachatelích, kteří byli za svůj čin souzeni a odsouzeni. Muehlenhard a 

Falkon (1990) předpokládají, že je obtížné v tomto směru porovnávat uvězněné 

a neuvězněné sexuální agresory. Pachatelé s ubohými sociálními dovednostmi 

budou spíše ze svého činu usvědčeni, než ti, kteří mají dobré sociální 

schopnosti.

Výsledky studií zabývající se heterosexuálními kompetencemi pachatelů 

znásilnění přinášejí různorodé a vzájemně leckdy rozporuplné výsledky.
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Michael T. Dreznick (2003) provedl metaanalýzu 14 studií srovnávající 

heterosociální kompetence u pachatelů sexuální agrese vůči dospělé ženě a 

pachatelů zneužívajících děti. Z tohoto srovnání vycházejí pachatelé sexuální 

agrese vůči dospělému objektu lépe než pachatelé sexuálního zneužívání dětí. 

Pachatelé zneužívající děti měli signifikantně nižší heterosociální kompetence 

než znásilňovali. Výrazný rozdíl v heterosexuálních kompetencích se projevil 

mezi uvězněnými znásilňovači a mezi skupinou pachatelů trestných činů, kteří 

spáchali jiný než sexuální trestný čin a nebyli uvězněni. Znásilňovači měli 

signifikantně nižší heterosexuální kompetence. Pokud však byla porovnána 

skupina uvězněných znásilňovačů s uvězněnými pachateli nesexuální 

delikvence, rozdíl již byl minimální. Metaanalýza nepotvrdila myšlenku, že se 

sexuální agresoři dopouštějí sexuální agrese protože nejsou schopni navázat 

dobrovolný sexuální kontakt. Autor metaanalýzy poukazuje na riziko 

vyvozování obecnějších závěrů o pachatelích znásilnění na základě výzkumů,

prováděných na uvězněných pachatelích. Menšina pachatelů sexuální agrese 

je usvědčena a uvězněna. Výsledky nemusí být reprezentativní pro typického 

pachatele.

Výzkumy prováděné na vysokoškolácích, kteří přiznali sexuální 

donucování dokonce ukazují, že tito muži měli více sexuálních zkušenosti a 

preference pro variabilitu partnerů, než sexuálně neagresivní muži. (Lalumiere 

et al., 1996) 

Muži, kteří se dostávají do věznic za sexuální a nesexuální delikvenci

sdílejí nižší úrovně heterosociálních kompetencí. Snížené heterosexuální 

kompetence však mohou být také důsledkem dlouhodobějšího pobytu 

v prostředí věznice. Výzkumně bylo zjištěno (Muehlenhard a Falkon, 1990), že 

heterosexuálně dovední muži užívají k vytváření sexuálního tlaku na ženu 

nátlak verbální. Verbálně neobratní pachatelé s nízkými heterosexuálními 

dovednosti se uchylují k fyzickému násilí, které je postihováno zákonem a 

proto pak častěji končí ve věznicích.

Většina výzkumů sexuálních delikventů poukazuje na to, že deficit 

sociálního fungování bude u těchto pachatelů specifický, týkající se zejména 
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oblastí intimity s druhými, schopnosti navázat bezpečný a uspokojivý 

mezilidský vztah.

KOGNITIVNÍ TEORIE SEXUÁLNÍ AGRESE

Čírtková (2004) poukazuje na význam tzv. kognitivních skript pachatelů, 

tedy vnitřních představ pachatele o sobě samém a druhých lidech při páchání 

trestných činů. Tyto představy sehrávají při kriminální motivaci značnou roli. 

Podle této autorky se u pachatelů trestných činů setkáváme nejčastěji s dvěmi 

extrémními variantami sebeobrazu. Sebecítění bývá buď snížené, kdy pachatel 

má negativní názor na sebe sama a trpí pocitem životního outsidera. Snížený 

pocit vlastní hodnoty se obvykle váže na nižší inteligenci a neúspěšnost 

v běžném životě. Druhou variantou je zvýšené sebecítění, které bývá vyjádřené 

nekriticky zvýšeným sebevědomím a egocentrismem. Pokud jde o vztah 

k druhým lidem převažují u těchto pachatelů negativní charakteristiky, jako je 

bezohlednost a lhostejnost. Negativní obraz druhých podle Čírtkové koreluje 

s egocentrickým scénářem a s neschopností zaujmout perspektivu pohledu 

druhého. Většina pachatelů obvykle disponuje dobrou empatií (schopností 

cognitive role taking), která jim umožňuje vžít se do druhých a predikovat jejich 

chování (např. oběti). Na druhé straně u pachatelů bývá snížená sympatie 

(schopnost affective role taking), kterou lze definovat jako schopnost vnímat 

pocity druhých a prožívat to, co oni cítí. Pocity sympatie blokují odhodlanost 

pachatele.

Kognitivní distorze a implicitní teorie u pachatelů sexuální agrese

Sociálně psychologické výzkumy přitom poukazují na možné souvislosti 

některých nežádoucích sociálních stereotypů s výskytem sexuální agrese. Tyto 

stereotypy jsou podle některých autorů (např. Malamuth, 1981) častěji 

přítomné u mužů, kteří přiznávají úmysl znásilnit, i u mužů, kteří přiznávají, že 

už znásilnili. 

Baumeister (1991) tvrdí, že lidé se vyhýbají negativním následkům svých 

činů tzv. kognitivním dekonstrukcionismem, "dekonstruují" smysl svého 

chování z úrovně, kde si musí nutně uvědomovat implikace toho, co dělají, 
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na konkrétnější úroveň interpretace, na které se mohou vyhnout jakémukoliv 

sebehodnocení. Tak se pak mohou vyhnout i negativním emocím a uvažování 

o následcích svých činů. Podle tohoto autora se kognitivní 

dekonstrukcionalismus může tak habituovat, že se stane obvyklou cestou, jak 

se jedinec vyrovnává se zátěžovými situacemi. Podle Warda et al. (1995), kteří 

vycházejí z uvedené teorie, jsou nejčastějšími projevy kognitivního 

dekonstrukcionismu u sexuálních delikventů (kognitivními distorzemi a 

afektivními deficity) popření, minimalizace, obviňování obětí, nedostatek 

sociální kompetence a problémy s alkoholem či drogami.

Podle některých dalších předpokladů, jak uvádí například Burtová (1980),

se muži, kteří se dopouštějí sexuálního násilí liší od ostatních v tom jak dalece 

interiorizují mýty o znásilnění (tzv. rape myths). Mýty o znásilnění přitom 

autorka vymezuje jako škodlivé stereotypní či mylné představy o znásilnění, 

obětech znásilnění a pachatelích znásilnění. Těchto mýtů je celá řada 

například: „Žena, která nosí takhle krátké sukně si sama říká o potíže“, nebo 

„Ženu nelze znásilnit proti její vůli“ či „Ženám se znásilnění líbí a tajně po něm 

touží“. Tyto mýty o znásilnění pak slouží jako racionalizace chování jak 

pachateli znásilnění, tak případně dalším osobám, které se na něm v nějaké 

podobě podílely. Veřejnost, úřady, pachatelé, ale často i oběti samotné 

přesouvají odpovědnost za čin na oběť. 

Za nejčastější faktory, které souvisí s přesunováním odpovědnosti 

za znásilnění na oběť, jsou považovány důvěryhodnost oběti, způsob oblékání 

a atraktivita oběti. Výzkumně je prokázáno, že na oběť vztahového znásilnění 

(tedy znásilnění partnerem) bývá více přenášena vina, a že tato oběť získává 

méně soucitu než oběť útočného znásilnění, tedy znásilnění neznámým 

pachatelem (Bell et al., 1994). Společenské klima a nedůvěra ze strany úřadů 

a sebeobviňování ze strany oběti jsou jednou z příčin velmi malého počtu 

ohlášených znásilnění, tedy velmi vysoké latentní kriminality v této oblasti –

podle výzkumů je i v ČR oznamováno asi jen 3% těchto deliktů (Weiss a 

Zvěřina, 2001). 

V nedávné době Ward (2000) a Ward a Keenan (1999) poukázali na fakt, 
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že pachatelé sexuálního násilí mají vytvořeny určité kauzální teorie o sobě 

samých, o svých obětech, a širších kategoriích osob, například o ženách či 

dětech obecně. Tyto tzv.implicitní teorie umožňují dle autorů následně 

interpretovat to, co se stalo, stejně jako někdy umožňují i předvídat chování 

lidí. Podle Bumbyho (1996) jsou přitom kognitivní distorze sexuálních 

delikventů ty naučené předpoklady a soubory přesvědčení, které umožňují 

pachateli vyhnout se odpovědnosti za své chování, redukovat pocity viny a 

studu, aby tak mohl ve svém chování pokračovat. Kognitivní distorze mohou 

také snižovat kognitivní disonanci. Podle Yatesové (2003) kognitivní distorze 

zahrnují například obviňování oběti, popírání či snahu bagatelizovat poškození 

oběti způsobené chováním pachatele a další způsoby racionalizování 

pachatelova chování.

I podle Marshalla a Barbareeové (1990) konzervativní postoje k sexu 

vedou k víře v různé mýty v této oblasti, například u agresorů v to, že žena je 

za své znásilnění sama zodpovědná a že z něho má potěšení. Pachatelé 

pohlavního zneužití někdy věří, že sex s dětmi na oběti působí blahodárně a 

výchovně a navíc věří, že děti je samy sexuálně provokují. Exhibicionisté někdy 

tvrdí, že vlastně poskytují sexuální výchovu nebo sexuální povzbuzení těm 

ženám, před kterými exhibují.

V současnosti nelze pochybovat o tom, že většina pachatelů sexuálního 

zneužívání uvažuje o svých obětech zkresleným způsobem, který má za cíl 

chránit jejich sebepojetí a případně pokračovat v sexuální agresi. Ward a 

Keenan (1999) formulovali pět jádrových implicitních teorií pachatelů 

sexuálního zneužívání. Uvádíme je proto, že tyto implicitní teorie byly následně 

rozpracovány i pro oblast sexuální agrese vůči dospělému objektu.

a) Děti jako sexuální objekty. Děti jsou pachateli vnímány jako sexuální 

bytosti. Pachatelé předpokládají, že dítě může toužit po sexuálním 

kontaktu, a že ho vnímá jako příjemný. Dítě je pak často percipováno 

jako iniciátor sexuálního kontaktu. Dětem je přisuzována schopnost

informovaně se rozhodovat o svém sexuálním životě a právo naplnit své 

sexuální potřeby. Sexuální kontakt s dospělou osobou není vnímán jako 
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škodlivý, ale v řadě případů jako dítěti prospěšný. Tato implicitní teorie 

se pak může projevit ve výrocích typu: „Dítě chtělo sex“ nebo „Líbilo se jí 

to“.

b) Nárok na sexuální uspokojení. Tato teorie vychází z přesvědčení, že 

někteří jedinci jsou důležitější než druzí a mají nárok prosadit své 

potřeby včetně sexuálních i na úkor druhých. Muž může být percipován 

jako mocnější a důležitější než dítě či žena a má právo uspokojit své 

sexuální potřeby, kdykoli a s kýmkoli. Od dětí se pak očekává, že 

uspokojení umožní a paradoxně i to, že si sex s dominantním jedincem i 

užijí. Podobné postoje pachatelů sexuálního zneužívání se pak odrážejí 

ve výrocích typu: „Já jsem šéfem ve své rodině“ nebo „Mám nárok 

na sex s dětmi, pokud to ženu nebaví“.

c) Nebezpečný svět. Podle této teorie je svět nebezpečné místo, lidé se 

chovají nepřátelsky a odmítavě. Každý prosazuje bezohledně své 

zájmy. Proto je třeba se bránit protiútokem, získávat dominanci a 

kontrolu nad druhými. I děti mohou být vnímány jako ohrožující a sex je 

jedním z prostředků jak je udržet na svém místě. Typickým výrokem pak 

může být: „Musel jsem jí udělit lekci“ nebo „Udělal jsem to, abych se 

pomstil jí a její matce“.

Existuje ještě jedno pojetí ohrožujícího světa. V tomto pojetí jsou dospělí 

vnímáni jako nespolehliví, odmítající a nedá se jim věřit. Dítě je pak 

vnímáno jako přijímající a důvěryhodné. Lze vyjádřit formulací: „Děti 

mohou člověku poskytnout více přijetí a lásky než dospělí “.

d) Nekontrolovatelnost. Tato implicitní teorie vychází z představy 

o nekontrolovatelných vlivech ve světě a našem životě. Lidské bytosti 

jsou určitým způsobem utvářeny a to nelze měnit. Lidské emoce, 

sexuální pocity a určité situace samy vznikají a člověk na to nemá 

výraznější vliv. Jde o různé externí vlivy, za které člověk není

odpovědný. Výrokem může být: „Udělal jsem to, protože jsem jako dítě 

byl sám zneužíván“ nebo „V tu dobu jsem byl pod vlivem drog a 

alkoholu“.



57

e) Charakter újmy. Tato implicitní teorie se zakládá na dvou stěžejních 

představách. Újmu lze odstupňovat od minimální, po značně 

poškozující. Poškození pak podle pachatele souvisí například s mírou 

fyzické síly, která byla užita, či s bdělostí zneužívaného dítěte. Druhou 

představou je, že vlastní sexuální aktivita dítěti není škodlivá, 

poškozující je následná reakce společnosti na zjištěné sexuální 

zneužívání. Mezi typické výroky u této implicitní teorie patří například 

„Spala, tak si ani neuvědomovala, co dělám“ nebo „Jen jsme se hladili, 

nešlo o skutečný sex“.

Polaschek a Ward (2002) přeformulovali pět jádrových implicitních teorií a 

aplikovali je na situaci znásilnění. Vytvořili také posuzovací škály na měření 

postojů, spojených se znásilněním. Vytvořili rovněž klasifikaci implicitních teorií, 

kterými může být vedena interakce mezi znásilňujícím mužem a jeho obětí:

a) Ženy jsou nepoznatelné. Znásilňující muži jsou přesvědčeni, že ženy 

jsou zásadně odlišné od mužů, a že muži nemohou porozumět tomu, jak 

ženy fungují. Tito muži přepokládají, že ženy odlišně přemýšlejí a mají i 

jiné potřeby. Podle této implicitní teorie zájmy mužů a žen bývají 

protichůdné a ženy často muže klamou v tom, co doopravdy chtějí. 

Vyjádření takového typického postoje by podle uvedených autorů bylo: 

„Ženy jsou obvykle k mužům milé dokud je neuloví, a pak teprve odhalí 

svou pravou podstatu“.

b) Ženy jsou sexuálními objekty. Tato implicitní teorie vyjadřuje 

očekávání, že ženy jsou trvale sexuálně naladěny. Muži, kteří zastávají 

tuto teorii, vnímají své sexuální potřeby jako nadřazené jiným oblastem. 

Ženy jsou vnímány jako sexuální objekty. Podle této implicitní teorie si 

žena nemusí být vždy vědoma, že chce sex, ale naznačuje to řeč jejího 

těla. V souladu s těmito názory nelze ženu poškodit tím, že se muž 

dožaduje svého práva na sex. Jedinou výjimkou je fyzické poškození 

ženy. Formulace vyjadřující tento postoj je například: „Ženě se bude sex 

líbit i když je vynucený“ nebo „Pouze ženy fyzicky bité mají důvod 

k tomu, aby vypovídaly o znásilnění“.
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c) Mužův sexuální pud je neovladatelný. Tato implicitní teorie vyjadřuje 

názor, že mužovu sexuální energii je obtížné ovládnout, kontrolovat. 

Pokud se muž sexuálně vzruší, není možné očekávat, že se ovládne, 

pokud mu žena zabrání pokračovat k orgasmu. Výrok charakterizující 

tento postoj je „Pokud dívka nechá probíhat necking a petting, je pak její 

chybou, že si partner vynutí styk“.

d) Mužův nárok na sexuální uspokojení. Teorie vychází z představy, že 

potřeba včetně sexuální by měla být naplněna. Tato teorie je 

vybudována na tradičních patriarchálních představách, podle kterých má 

muž rozhodovat o ženě, která je vnímána jako méně psychologicky 

zralá a sexuálně rozvinutá. Reprezentativní výrok lze formulovat: „Sex je 

způsob, jak udržet ženy na jejich místě“.

e) Nebezpečný svět. Skrze tuto implicitní teorii muži vnímají svět jako 

nepřátelské místo, kde je třeba být stále na pozoru před využíváním 

druhými. Tento postoj lze vyjádřit frází: „Každý každému nepřítelem“.

Maletzky (1997) podobně u exhibicionistů kategorizuje tyto mechanismy 

jako: 

a) přenesení viny ("tím, jak byla oblečená, si o to přímo říkala"), 

b) popírání sexuálního motivu ("pouze jsem hledal místo k močení"), 

c) zpochybňování svědka ("ona si vždy vymýšlela"), 

d) minimalizace následků ("ona se usmála, tak se jí to jistě líbilo"), 

e) odmítnutí kritiky ("to není stejné jako někoho znásilnit"),

f) omlouvání příčin ("kdyby má partnerka vyhověla mým sexuálním 

potřebám, nemusel bych exhibovat").

Ward a Keenan (1999) navrhují hierarchický způsob uspořádání 

implicitních teorií. Na nejvíce specifické úrovni si útočník může vytvářet 

implicitní teorie, týkající se pouze konkrétní oběti a jeho samotného. Na střední 

úrovni si může vytvářet teorie, aplikovatelné na určitou skupinu osob (například 

prostitutky). Tato úroveň odpovídá psychologickému pojmu stereotyp. 

Na nejširší, nejobecnější úrovni se jedná o implicitní teorie, vysvětlující jak je 
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svět uspořádán a jak funguje. Příkladem takové teorie je pátá teorie z výčtu –

„Svět jako nebezpečné místo“.

Polaschek a Gannonová (2004) se pokusili prověřit výskyt výše 

zmíněných implicitních teorií u 37 pachatelů, kteří byli ve výkonu trestu 

za sexuální násilí či pokus o sexuální násilí. Potvrdil se jim výskyt všech pěti 

implicitních teorií. Co se týče první implicitní teorie – „Ženy jsou 

nepoznatelné“ - dokonce autoři na základě analýzy výzkumu navrhují tuto 

kategorii přejmenovat na „Ženy jsou nebezpečné“. Řada pachatelů totiž 

formulovala své názory tak, že ženy mohou muže poškodit. Ženy byly vnímány 

z podstaty jako nenávistné a pomstychtivé, nepředvídatelné, tedy –

nebezpečné. Ženu jako ohrožující vnímalo 65% pachatelů. Tato kategorie byla 

nejčastěji zastoupena u mužů, kteří zcela popírali svůj podíl na sexuálním 

násilí (tzv. deniers), podle kterých je oběť například následně označila

za pachatele jen proto, aby se nedostala do potíží se svým partnerem. 

Výskytem implicitních teorií se zabýval i Antony Beech (2005). U souboru 

28 sexuálních vrahů odhalil implicitní teorie identické s těmi, které odborná 

literatura popisuje u pachatelů znásilnění. Navázal přitom především na práci 

Polascheka a Warda (2002). U 79% sexuálních vrahů autor odhalil výskyt 

implicitní teorie „Svět jako nebezpečné místo“. Sexuální vrazi mají tendenci 

vnímat ostatní jako nedůvěryhodné, nespravedlivé a poškozující. Tento pohled 

rezultuje v zlost a vztek a odvetné strategie v jednání těchto pachatelů. 

V některých případech se odplata týká konkrétního jedince, jindy si pachatel 

vybere náhodnou oběť, na které ventiluje své frustrace. Nečastěji se tato 

implicitní teorie objevovala u sexuálních vrahů, kde byl čin doprovázen 

extrémním násilím a expresí vzteku. U 71% sexuálních vrahů bylo možno 

identifikovat implicitní teorii „Mužský sexuální pud je neovladatelný“. Probandi 

vypovídali o pocitech bezmocnosti ve svých životech, neschopnosti řídit a 

ovládat vlastní jednání, včetně sexuálního. Agresivní emoce, které vedly 

ke vraždě, byly často popisovány jako přicházející zvenčí, jako něco, co 

pachatele přemohlo. Sexuální tlaky a sexuální fantazie byly popisovány jako 

nepřekonatelné a kompulzivní. 
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Ve 43% případů pachatelé sexuální vraždy vyjádřili implicitní teorii „Muž 

má nárok na sexuální uspokojení“. Méně často (v 18% případů) byla 

vyjádřena implicitní teorie „Ženy jsou nepoznatelné“. V několika případech se 

muži zmiňovali o nesrozumitelném a odmítavém chování ze strany ženy, 

vyjadřovali frustraci a sexuálně agresivní jednání vnímali jako prostředek jak 

dát ženě za vyučenou. V souvislosti se třemi nejčastěji vyjádřenými implicitními 

teoriemi pak Beech (2005) dělí pachatele sexuálních vražd i do odpovídajících 

tří kategorií.

Popírání skutečnosti, že se jednalo o sexuálně motivované chování, bývá 

častější u pachatelů znásilnění, než u pachatelů sexuálního zneužívání dětí 

(Polaschek, Gannon, 2004). Mohou totiž předpokládat, že jejich vysvětlení 

bude spíše považováno za pravděpodobné a bude se jim spíše věřit.

Přes určité rozpory výzkum z posledních let podporuje teorii o výskytu 

kognitivních distorzí u sexuálních delikventů. Posuny ve vnímání reality jim dle 

této teorie usnadňují sexuálně agresivní jednání. Výskyt kognitivních distorzí 

bývá proto i jedním z faktorů při posuzování nebezpečnosti pachatele a jeho 

tendencí k recidivě sexuálně agresivního chování. Práce s kognitivními 

distorzemi a hlouběji zakořeněnými přístupy k druhým jsou proto i důležitou 

složkou kognitivně-behaviorální terapie sexuálních deviantů. 

Zaměření na kognitivní distorze vychází z předpokladu, že kognice, 

vznikající z naučených postojů a ze systému přesvědčení, hrají významnou roli 

jak při iniciaci, tak i při pokračování v sexuální agresi a to u pachatelů 

orientovaných proti dospělým objektům i proti dětem. Kognitivně- behaviorální 

léčba těchto distorzí předpokládá tyto maladaptivní předpoklady nahradit

kognicemi, které nepodporují sexuální agresi (Yates, 2003). Do rámce 

kognitivně behaviorální terapie patří i zvyšování empatie ve vtahu k oběti 

sexuálního násilí. Marshal et al. (1999) navrhují, aby se u pachatelů rozvíjela 

spíše empatie ve vztahu ke konkrétní oběti pachatele, než jeho empatie 

k lidem či ženám obecně. Zjistili, že kognitivní distorze výrazně korelují 

s nedostatkem empatie. Tvrdí, že to, co u sexuálního delikventa může být 

vnímáno jako nedostatek empatie, může být ve skutečnosti vyjádřením 
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kognitivního procesu s kognitivními distorzemi. Výzkumně přitom bylo 

prokázáno, že pachatelé sexuálního zneužívání dětí demonstrují signifikantně 

vyšší deficit v empatii týkající se obětí vlastních sexuálních útoků ve srovnání 

s empatií, kterou projevovali k obětem jiných sexuálních či nesexuálních útoků 

(Marshall et al., 1996; Fernandez et al., 1999). I mezi pachateli znásilnění byly 

potvrzeny obdobné trendy (Marshall et al., 1999).

Odlišný popis průběhu znásilnění ze strany pachatele a oběti nemusí být 

způsoben vědomou snahou zkreslovat realitu. Různá percepce toho, co se 

událo, může být zapříčiněna určitými posuny ve vnímání reality právě 

uvedenými kognitivními distorzemi a šířeji i disociativními fenomény, které 

mohou významným způsobem modulovat samotné vjemy a později vzpomínky 

(Cardena, 1994; DePrince, Freyed, 1999).

ROLE ALKOHOLU JAKO DESINHIBIČNÍHO FAKTORU U SEXUÁLNĚ 

AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ

Úzký vztah mezi konzumací alkoholu a kriminálním chováním byl 

prokázán z našich autorů například Netíkem a Neumannem (1985), Útratou 

(1986), Mečířem (1989). Podle Netíka a kol. (1997) se alkohol může na vzniku 

kriminálního chování podílet trojím způsobem. K rozvoji kriminálního chování 

může přispívat zprostředkovaně v případě dlouhodobého zneužívání s rysy 

závislosti, který vede k depravaci osobnosti, tedy k sociálnímu a mravnímu 

úpadku osobnosti. Bezprostředně pak alkohol působí tak, že během intoxikace 

dochází vlivem alkoholu k narušení činnosti CNC ve smyslu poruch interakce 

korových a podkorových partií mozku a tím k desinhibici, odtlumení chování. 

Významné je i úmyslné zneužití alkoholu právě pro jeho desinhibující a 

anxiolytický účinek. Pachateli bývá cíleně užit za účelem redukce úzkosti a 

strachu. Podle Netíka a Neumana (1985) se působení alkoholu na osobnost a 

chování promítá i v typu trestné činnosti. V případě dlouhodobého zneužívání 

alkoholu bývá častějším výstupem v kriminální činnosti majetková kriminalita, 

v případě intoxikace pak delikt mívá nejčastěji povahu agresivní, či je sexuálně 

motivován. Antonia Abbeyová a kol. (2001) zdůrazňují, že stejně jako při 

výkladu sexuálního útoku i při výkladu sexuálního útoku pod vlivem alkoholu je 
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třeba brát v potaz jak vzdálené tak bezprostřední vlivy. Mezi vzdálenými 

prediktory sexuálního násilí bývají nečastěji uváděny osobnostní 

charakteristiky, postoje a obecné životní zkušenosti a to jak na straně 

pachatelů, tak na straně obětí. Pokud bychom hodnotili alkohol jako vzdálený 

faktor ovlivňující sexuální agresi, výzkumníci se nejčastěji zaměřují na vzorce 

dlouhodobé konzumace u pachatele i oběti, nebo na přesvědčení o účinku 

alkoholu na psychiku a sexualitu – tedy očekávání od intoxikace. 

Z bezprostředních vlivů, které jsou studovány v souvislosti se sexuálním 

útokem jsou studovány situace, kdy k sexuálnímu útoku došlo, zda se objevila 

konzumace alkoholu, zda se děj odehrával na izolovaném místě a jaká byla 

interakce mezi pachatelem a obětí.

Alkohol má desinhibiční efekt na páchání sexuálního násilí (Seto, 

Barbaree, 1995). Na jedné straně usnadňuje spáchání sexuálního útoku, 

na druhé straně funguje jako následné zdůvodnění a racionalizace agresivního 

chování. Sexuálně agresivní muži často mylně interpretují zamítavé signály, 

které přicházejí ze strany ženy. Je evidence, že v této mylné percepci může 

hrát svou roli právě alkohol (Bernat et al., 1998). Kognitivní distorze mohou být 

zvýrazněny vlivem zkonzumovaného alkoholu. Je pravděpodobné, že 

alkoholizovaní pachatelé sexuální agrese se výrazně zaměřují na znaky 

v ženině chování, které by mohly signalizovat sexuální zájem a negativní 

signály, které by měli inhibovat chování potlačují.

Skutečnost, že konzumace alkoholu a sexuální útok se vyskytují společně 

ještě neznamená, že konzumace alkoholu je příčinou sexuálního útoku. 

V některých případech touha spáchat sexuálně agresivní čin může vést 

ke konzumaci alkoholu, kterým je následně sexuální násilí omlouváno (Abbey 

et al., 2001). Antonia Abbeyová se spolupracovníky ve výše zmíněné studii 

poukazují na dva odlišné přístupy při zkoumání vlivu alkoholu na sexuální útok. 

V prvním případě jsou zdrojem poznatků oběti a pachatelé sexuální agrese. 

V druhém případě jde o laboratorní výzkumy vlivu alkoholu na lidské chování. 

Oba přístupy mají jak silné stránky, tak své limity. V prvním případě, kdy je 

výzkum opřen o výpovědi obětí a pachatelů, často mnoho let po samotné 
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události, vybavené skutečnosti mohou být nepřesné, speciálně pokud byla 

osoba v tu dobu intoxikována. Autoři dále poukazují i na možnost zkreslení 

popisu událostí, aby se vypovídající vyhnul pocitu zahanbení. Základním 

nedostatkem studií, jejichž účastnící konzumují nebo nekonzumují alkoholické 

nápoje a následně jsou zjišťovány změny v sexuálním chování či agresivitě, je 

nemožnost zjišťovat a měřit skutečné chování (např. sexuální agresivitu). 

Některé studie se snaží vyvozovat závěry o sexuální agresi z reakcí 

na pornografii, jiné nechávají probandy číst příběhy o sexuální agresi a zjišťují 

jejich reakce. Údaje, získané v laboratorním prostředí, se pak mohou znatelně 

odlišovat od reálného chování v situaci sexuálního útoku. Abbeyová a 

spoluautoři shrnují, že výzkumy zaměřené na výpověď oběti a pachatele zatím 

nejsou schopny jasně doložit kauzální vazbu mezi konzumací alkoholu a 

sexuálním útokem. Laboratorní výzkumy zas nedokáží změřit opravdové 

chování v situaci sexuálního útoku. Podobné výsledky, které získáme nezávisle 

oběma výzkumnými přístupy, zvyšují přesvědčení o správnosti získaných 

výsledků.

Podle Abbeyové (2008) existují tři možné výklady společného výskytu 

konzumace alkoholu a sexuálního násilí. Podle prvního výkladu účinky 

alkoholu na jedince zvyšují riziko spáchání sexuálního násilí, alkohol zde hraje 

kauzální roli, je příčinou sexuálního útoku. Podle druhého výkladového rámce 

kauzalita probíhá opačně. Pachatel se sexuální motivací se cíleně intoxikuje a 

následně intoxikací omlouvá své jednání. Podle Abbeyové existuje i třetí 

možný výklad společného výskytu konzumace alkoholu a sexuálně agresivního 

jednáním. Tím by pak mohly být určité osobnostní charakteristiky pachatelů, 

které by byly v pozadí obou těchto jevů.

Sexuální útoky, které probíhají pod vlivem alkoholu, mají mnoho 

společného se sexuálními útoky střízlivých osob, ale jsou popsány i určité 

odlišnosti. Antonia Abbeyová a spoluautoři (1996) poukazují na skutečnost, že 

sexuální útoky pod vlivem alkoholu se častěji odehrávají mezi osobami, které 

se dobře neznají. Může se jednat o osoby zcela neznámé, povrchně známé či 

nahodilou známost. Častěji se pak sexuální útoky spojené s konzumací 
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vyskytují na večírcích či po konzumaci v baru spíše než v domácnostech 

jedinců.

Alkohol vystupuje jako stabilní rizikový faktor vzniku sexuálního násilí 

v celé řadě studií (Gidycz, et al. 2007; Abbey et al., 1996; Muehlenhard a

Linton, 1987). Alkohol však také často zvýrazňuje jiné rizikové faktory.

Odlišné výsledky týkající se počtu sexuálních deliktů spáchaných 

pod vlivem alkoholu přinášejí policejní statistiky a odlišné jsou výsledky 

vědeckých výzkumů. Zhruba polovina pachatelů sexuálních útoků je

v inkriminovanou dobu pod vlivem alkoholu (Abbey, 2008). Odhady prevalence 

alkoholem ovlivněných pachatelů se v nám dostupných zdrojích pohybují od 

34% do 88% (Gidycz, et al. 2007; Abbey et al. 2004; Williams, 1999; Abbey et 

al., 1994; Kanin,1984). K obdobným údajům došli i naši autoři. Zvěřina (1978) 

uvádí, že pod větším nebo menším vlivem požitého alkoholu bylo v době činu 

70% pachatelů ze vzorku 69 mužů, kteří mají v anamnéze znásilnění či pokus 

o znásilnění. Safko a Stančák (1980) zjistili facilitující úlohu alkoholu u 81%

pachatelů znásilnění. Brichcín (1980) došel k obdobným výsledkům. V souboru 

100 pachatelů sexuálního násilí vůči dospělé ženě byla u 38% prokázána 

přímo závislost na alkoholu a u 65% intoxikace alkoholem v době činu. Zvěřina 

a Pondělíčková (1983) vypovídají o 55% pachatelů pod vlivem alkoholu 

z vzorku 164 agresorů. U tohoto vzorku osob Zvěřina a Pondělíčková (1984) 

bylo více intoxikovaných osob mezi pachateli, útočícími na neznámý objekt. Se 

stupněm známosti obětí klesala míra intoxikace u pachatele. Ze vzorku 264 

sexuálních agresorů, kteří spáchali delikty od znásilnění po sexuální vraždu,

bylo podle analýzy Zvěřiny a Pondělíčkové (1984) 33% alkoholiků, tedy 

v souladu se současnou terminologií, mužů závislých na alkoholu. Brichcín a 

Spilková (2002) referují o podílu alkoholu u vzorku 143 sexuálních delikventů, 

kteří byli pacienty sexuologického oddělení PL Bohnice v letech 1998- 2000.

Podíl alkoholu tvořil u trestného činu znásilnění 59% případů. Podle Brichcína 

a Spilkové použití alkoholu odkrývá dosud latentní abnormitu pohlavní 

motivace. Opilý muž pak nedokáže distribuovat pozornost na celý komplex 

přicházejících podnětů. Zaměří se na nejvýraznější podnět, kterým u parafilní 
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osoby může být parcialisticky preferovaná krajina lidského těla. 

Na skutečnost, že užití alkoholu před činem zvyšuje brutalitu útoku a 

následné fyzické poškození u oběti, upozorňují Ullman a Brecklin (2000).

Abbeyová (2008) shrnuje, že dosavadní zjištění týkající se brutality 

intoxikovaných pachatelů nejsou zcela konzistentní, celkově se však dá 

konstatovat, že intoxikovaní pachatelé mají tendenci se chovat násilněji. Častá 

je i intoxikace sexuálních vrahů. U 50 sexuálních vrahů zjistili Zvěřina a 

Pondělíčková (1984) abúzus alkoholu v 78% případů. Netík (1999) zkoumal 

vzorek 60 pachatelů sexuálních vražd. Zjistil, že v době činu bylo pod vlivem 

alkoholu 59% z těchto mužů.

Jak na straně pachatelů, tak na straně obětí bývá zjišťována vyšší 

pravidelná konzumace alkoholu než u jejich vrstevníků (Kanin, 1984). 

Dlouhodobá intenzivní konzumace alkoholu je dávána do vztahu se sexuální 

agresí. Těžcí pijáci vypovídají o tom, že spáchali sexuální útok častěji než 

ostatní muži (Abbey et al., 1994). Obdobný tredn byl zachycen 

u vysokoškolských studentů, kteří značně konzumovali alkohol (Neal, Fromme, 

2007) Určité osobnostní charakteristiky - jako je např. impulsivita - mohou 

zvyšovat u pachatele jak náklonnost k pití, tak páchání sexuální agrese (Seto, 

Barbaree, 1995).

Stejně tak je autory uváděno, že minimálně polovina obětí sexuálního 

útoku vypovídá, že byla v inkriminovanou dobu pod vlivem alkoholu. Zde se 

odhady počtu intoxikovaných obětí pohybují od 30% do 79% (Abbey et al.,

1998; Crowell a Burgress, 1996). Skutečnost, že žena konzumuje alkohol 

může zvýšit riziko, že se stane obětí sexuální agrese. Je však třeba zdůraznit, 

že ani v tomto případě jí nelze činit jakkoli odpovědnou za sexuální útok. Plně 

odpovědným, jak právně tak morálně, je za své chování pachatel. Zřídka kdy 

pije oběť sama. Častěji se jedná o případy, kdy se konzumace pachatele i oběti 

objevuje společně (Abbey et al., 1998; Harrington a Leitenberg, 1994).

Nelze podceňovat ani možnou souvislost dalších psychotropních látek 

a sexuální agrese. Pachatelé znásilnění často užívají různé látky, aby oběť 
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uvedli do stavu snížené bdělosti či bezvědomí. Některé látky mohou vést i 

k následné ztrátě vzpomínek na dění, která je pro pachatele činu výhodná. 

Užívání drog často sehrává významnou roli při donucování k sexuálnímu 

kontaktu. Výzkumně byl prokázán například vztah mezi abúzem kokainu a 

nechtěnou sexuální zkušeností u žen (Kalichman et al., 1998). Stejně tak muži 

donucení k sexuálnímu kontaktu mužem vypovídají o častějším užívání drog 

v sexuálním kontextu než muži, kteří se nestali objektem sexuální agrese 

(Kalichman, Rompa, 1995).

Brichcín a Spilková (2002) předpokládají, že s ohledem na změny 

drogové scény v naší zemi bude přibývat trestných činů facilitovaných jinak,

než alkoholem. Na základě výše zmíněného výzkumu těchto autorů lze 

konstatovat, že jiné drogy než alkohol hrály u osob odsouzených za sexuální 

delikt k povinnému léčení v 90. letech v naší zemi roli vedlejší. Přestože 

alkohol je nejčastěji zneužívanou látkou pachateli sexuální agrese, někteří 

pachatelé vypovídají i o intoxikaci marihuanou či kokainem (Abbey, 2008).

1.3.5.Stresové a emoční teorie sexuální agrese

U sexuálních delikventů bývají opakovaně zjišťovány potíže 

s uvědomováním si svých pocitů a s regulací negativních emocí. Tito pachatelé 

mají tendenci páchat své činy pod vlivem stresu. Někteří autoři se domnívají, 

že sex zde může fungovat jako strategie vyrovnávání se se stresem a zvládání 

negativních emocí (Cortoni, Marshall, 1995). Pachatel znásilnění se může 

tímto způsobem zbavit negativní emoce, kterou není schopen vyjádřit či 

ventilovat jinou formou méně škodlivého chování. Pro takového jedince se pak 

sex stává dočasnou úlevou od negativních pocitů.

V terminologii forenzní psychologie se u sexuálního násilí setkáváme

s termínem situační pachatel. Na rozdíl od pachatele fixovaného, kterým je 

člověk trpící poruchou sexuální preference, se může u situačního pachatele 

jednat o člověka, který obtížnou životní situaci a z ní plynoucí negativní emoce 

ventiluje v podobě sexuálně agresivního jednání. Devon L. L. Polaschek (2003) 

poukazuje na tento častý mechanismus, probíhající u pachatelů sexuální 
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agrese. Mnoho pachatelů sexuálních útoků zneužívá své oběti po období 

narůstajícího stresu, který je následován negativním prožíváním. Sexuální útok 

pak bývá v řadě případů opět následován negativně laděným prožíváním. 

Se zajímavým pohledem přicházejí Ward a kolektiv (1998), kteří ve svém 

modelu sexuálně agresivního chování do centra vědecké pozornosti staví ty 

útoky, které jsou páchány primárně ve stavech pozitivních emocí. Spouštěcím 

mechanismem zde pak není narůstající zátěž a cílem pachatelova chování je 

zvýraznění emoce a ne zbavení se jí.

Na základě studia 24 novozélandských mužů uvězněných pro sexuální 

násilí vůči dospělému objektu, převážně ženskému, autoři Devon L. L. 

Polaschek a Stephen M. Hudson (2004) vytvořili popisný model sexuálního 

útoku při znásilnění. Tento, jak autoři sami uvádějí předběžný model 

sexuálního útoku, byl vytvořen na základě kvalitativní analýzy pachatelova 

popisu útoku. Model zahrnuje 21 hlavních kategorií a 43 podkategorií.

Pro přehlednost ho autoři rozčlenili do šesti fází. První fází je tzv. zázemí 

(background). Faktory zázemí zahrnují pachatelův životní styl a životní 

okolnosti, ve dnech týdnech a měsících předcházejících útoku (např.

zaměstnání, vztahy, finance, užívání alkoholu či drog). Toto zázemí pachatelé 

popisovali převážně v pozitivních nebo negativních termínech. Významný je 

styl zvládání různých situací a problémů. Styl zvládání situací je tříděn do dvou 

kategorií. Styl zaměřený na zvládání problémů a styl zvládání, zaměřený 

na zvládání emocí. Pachatelé, pro které je typický styl zvládání zaměřený 

na zvládání emocí, převážně užívají strategie směřující k zlepšení svého 

prožívání, aniž by přímo řešili problém. Styl zvládání problému má dopad 

na rozvoj nálady, která předcházela (minuty, hodiny nebo dny) útoku. Tato 

nálada byla převážně pozitivní, depresivní nebo rozzlobená. Pro druhou fázi 

tohoto modelu je podle Polascheka a Hudsona typické formování cíle, 

stanovení dominantních cílů. Jako základní cíle se v provedeném výzkumu 

jevily hledání sexuální gratifikace jako prostředek posílení existující pozitivní 

nálady či zbavení se negativního ladění. Případně tendence odčinit 

percipované poškození své osoby tím, že poškodí oběť nebo si s ní vyřídí dříve 
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existující problém. Třetí fází je fáze přiblížení se k oběti, moment setkání sobětí.

Na základě reakce potenciální oběti pachatel hodnotí postup ve vztahu k cíli. 

Na základě tohoto zhodnocení pachatel vytváří často sekundární cíle, někdy 

náhradní, jindy upravuje původní cíle. Začíná volit bezprostřední strategii 

přístupu k oběti. Čtvrtá fáze je fáze přípravy k útoku. Pachatel analyticky 

hodnotí situaci, zda může dát volný průchod svým zájmům. Někteří pachatelé 

pokračují přípravou na sexuální útok, jiní vypouštějí přípravnou fázi a přímo 

přecházejí do fáze sexuálního útoku. Pátou fází popisovaného procesu je 

sexuální útok. Ve výzkumu se projevily dva základní typy útočníků: jeden, který

bezdůvodně oběť sexuálně neponižoval, jeho sexuální chování nebylo 

zaměřeno na degradaci oběti a druhý typ, který bezdůvodně oběť sexuálně 

ponižoval, pachatel se snažil oběť svým sexuálním chováním pokořit. Tato fáze 

také zahrnuje pachatelovu percepci chování oběti v průběhu znásilnění a jeho 

zhodnocení vzájemné interakce. Šestá fáze je fáze po útoku, tzv. „okamžitý 

management situace“ kdy pachatel začíná bezprostředně po znásilnění řešit

praktické okolnosti, ve kterých se nachází. Následné zhodnocení situace vede 

k afektivní reakci, která může být jak pozitivní tak neutrální či zlostná, případně 

obsahující jinou negativní emoci. Tato emoce se odráží v bezprostředním 

chování. Například pachatel opouští místo a jde domů. Následně se rozvíjí i 

dlouhodobá reakce pachatele na fakt, že spáchal závažný sexuální útok a 

v případě studovaného vzorku i na skutečnost, že byl uvězněn.

Autoři Polaschek a Hudson popisují tři základní cesty vedoucí 

k znásilnění. První je hledání sexuální gratifikace za účelem posílení pozitivní 

nálady.V tomto případě pachatel hledá sexuální přístup k oběti, ne sexuální 

útok. Zajímavé je, že z 10 mužů, kteří popsali tento mechanismus bylo 8, kteří 

popírali, že se jednalo o znásilnění a i zpětně hodnotili akt jako souhlasný sex. 

Tito muži, kteří vypověděli, vyhledávali sex jako prostředek sexuální gratifikace 

a posílení pozitivní nálady reagovali konzistentně na reakci oběti. Odpor oběti 

byl posuzován negativně a vyhovění pozitivně jako implicitní souhlas. Útok 

u těchto pachatelů neprobíhal v podobách ponižujících oběť. Po útoku se 

většina těchto pachatelů snažila normalizovat kontakt s obětí. Vyjma jednoho 
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pachatele všichni muži z této skupiny přiznávají konzumaci alkoholu 

před útokem. Tito pachatelé projevovali minimální nebo žádnou empatii k oběti.

Kognitivní distorze se u nich projevují častěji než u dvou dalších sledovaných 

skupin. Významné pro ně je zejména uspokojení vlastních potřeb. Obětí této 

skupiny pachatelů byly zejména bývalé partnerky nebo osoby známé. Ani 

jeden z těchto deseti mužů neznásilnil neznámou ženu. 

Druhou cestou vedoucí ke znásilnění je tendence vyhnout se negativnímu 

afektu skrze sexuální gratifikaci. Pro zázemí takového pachatele jsou typické 

negativní faktory, pachateli je vlastní zvládací styl orientovaný na zvládání 

emocí, ne problémů, z kterých emoce rezultují. Typicky je nálada tohoto 

pachatele před činem depresivní. Sexuálně agresivní chování takového 

pachatele nesměřovalo k ponížení oběti. Spolupráci oběti vnímali tito pachatelé 

jako výsledek zděšení z užité síly, spíše než jako vstřícné a souhlasné jednání. 

Po činu tito pachatelé projevovali otevřeně ovládavé chování, spíše než 

chování normalizující situaci. Nejčastěji bylo jejich chování orientováno 

na rychlý únik z místa činu. Útok byl převážně následován negativním 

emočním prožíváním (šokovým stavem, pocity viny či strachu). Zajímavé je, že 

v této skupině výrazně převažovaly neznámé oběti. Tato skupina pachatelů 

byla početně nejméně zastoupena. 

Třetí cestu ke znásilnění Polaschek a Hudson označují jako cestu 

odčinění vlastní újmy. Dominantním cílem se zde stává odčinit vnímané 

psychologické zranění či interpersonální problémy, které měly na pachatele 

negativní dopad. Pro tuto cestu vedoucí ke znásilnění je typické problematické 

zázemí a zvládací styl orientovaný na emoce. Většina pachatelů referovala 

o tom, že prožívala vztek, část vztek v kombinaci s depresí. V průběhu útoku 

tito pachatelé oběť bezdůvodně ponižovali. Zajímavé je, že tyto oběti neměly 

k pachateli specifický vztah. Afektivní prožívání po útoku bylo u pachatelů 

různé, ale u žádného nepřetrvával jako dominantní pocit vztek.

U každého trestného činu lze nalézt faktory, které skutek umožní 

realizovat. Může se jednat o vnější faktory např. typu nedostatečné ochrany 

subjektu či o vhodnou situaci k napadení, ale i o faktory vnitřní, týkající se 
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charakteristik pachatele. Právě negativní afektivní stavy, jako je hostilita může 

předcházet a facilitovat sexuální agresi. Empirické výzkumy potvrzují teorie,

zabývající se hostilitou u pachatelů sexuální agrese. Vyšší úrovně jak obecné 

tak specifické hostility ve vztahu ke konkrétní oběti nacházejí některé 

výzkumné práce. U pachatelů znásilnění byly opakovaně nacházeny vyšší 

úrovně hostility, než u srovnávacích skupin (Marshal, Moulden, 2001; Hudson, 

Ward, 1997; Rada et al., 1983). Naměřená míra hostility také úspěšně odlišuje 

skupiny pachatelů podle intenzity násilí, které útok zahrnoval. Signifikantně 

vyšší hostilita byla nalezena u pachatelů, kteří užívali v minulosti nepřiměřené 

fyzické násilí při sexuálním útoku v porovnání s pachateli, kteří nadměrné 

fyzické násilí nepoužili (Rada et al., 1983).

Byl objeven vztah mezi expresí hněvu a hostility a typem parafilie (Lee et

al., 2001). Zatímco pedofilové a exhibicionisté vztek potlačují či obracejí 

dovnitř, pachatelé znásilnění obracejí svůj hněv a vztek navenek. Lze 

předpokládat, že hostilita pachatele má vztah také k páchání dalších 

sexuálních útoků a je možné ji považovat za jeden z prediktorů recidivity 

sexuálních deliktů.

1.3.6.Psychodynamické modely sexuální agrese

Psychodynamické koncepce sexuální agrese studují zejména negativní 

vlivy v původní rodině sexuálních delikventů. Přestože vliv raných rodinných 

faktorů na rozvoj sexuálně agresivního chování není ještě zcela jednoznačně 

popsán, výzkumníci, studující adolescentní a dospělé sexuální agresory,

vypovídají zejména o těchto negativních faktorech v anamnézách svých 

pacientů: drsná či nevyrovnaná výchova, nesoulad mezi rodiči, oddělení 

od rodičů či odmítnutí rodiči.

Původní rodina sexuálních deviantů byla opakovaně zkoumána zejména 

dynamicky orientovanými kliniky. Výsledky výzkumů naznačují, že sexuálními 

agresory bývají matky percipovány pozitivněji než otci (Hazelwood, Waren, 

1989; Tingle et al., 1986). To však neznamená, že jsou percipovány 

jednoznačně kladně. Například ve výše zmíněné studii (Hazelwood, Waren,
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1989) 36% sexuálních agresorů vnímalo svou matku jako vřelou a blízkou, 

zatímco 31% delikventů ji vnímalo jako studenou, vzdálenou, nepečující, 

indiferentní či hostinní, případně agresivní.

Řada dalších obtíží je tedy zjišťována ve vztazích sexuálních útočníků a 

jejich matek. Jednou z nich je například snížená míra pozitivní komunikace 

mezi matkou a jejím synem, která se projevila při srovnání adolescenčních

sexuálních pachatelů a nedelikventních adolescentů (Blaske et al., 1989).

Co se týče figury otce u sexuálních agresorů, častá je zde jejich absence 

ve výchově a nedostatek angažovanosti ve výchově. U sexuálních agresorů, 

kteří s otci vyrůstali, bývá vztah s otcem hodnocen jako více problematický a 

negativní než s matkou (Lisak, Roth 1990). Vysoké procento sexuálních 

agresorů (57%) vnímalo otce jako chladného, vzdáleného, hostilního a 

agresivního, pouze 18% pachatelů mu přisuzovalo pozitivní kvality jako je 

vřelost (Lisak, 1994).

Sexuální agresoři se méně identifikují se svými otci ve srovnání s jinými 

skupinami agresorů (Levant, Bass, 1991). Zdá se, že figura otce může hrát 

významnou roli při rozvoji sexuálně agresivního chování. V některých 

případech bude dominujícím faktorem otcův nezájem, jindy jeho agresivita či 

kombinace obou vlivů.

Výzkumně je také často potvrzována ztráta pečovatelů způsobená smrtí, 

rozvodem či oddělením od rodičů. Ve studii mladistvých sexuálních agresorů 

více než 50% z těchto pachatelů utrpělo takovou ztrátu (Ryan, Lane, 1991).

Zvěřina s Pondělíčkovou (1984) u vzorku 264 sexuálních agresorů 

různého stupně od znásilnění po sexuální vraždu zjistili vysokou psychiatrickou 

přítěž u příbuzných sexuálních agresorů (43%) a to zejména u otců (12%). 

Rodinné prostředí v dětství označila převaha vyšetřených za slabé, nebo velmi 

slabé (72% souboru). Někdy v dětství bylo v dětském domově 12% pachatelů 

sexuální agrese. Téměř třetina vyšetřených ztratila ve věku do 15 roků nějakým 

způsobem otce (28%). Matku ztratilo pouze 11% pachatelů. Záporný vztah 

k otci uvedlo 19% pachatelů, k matce jen 7% pachatelů. Nápadně často jsou 

nedostatky v primární rodinné situaci spojeny s otci vyšetřených sexuálních 
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agresorů. Tyto údaje podle Zvěřiny a Pondělíčkové svědčí pro značný význam 

otcovské figury pro socializaci dětí mužského pohlaví.

Touto problematikou jsme se zabývali (Kittnarová, 1988) u vzorku 30 

sexuálních deviantů (10 sexuálních agresorů, 10 exhibicionistů a 10 pedofilů), 

hospitalizovaných v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Rodinné prostředí 

těchto delikventů jsme shledali defektním zejména ve smyslu absence otce 

ve výchově nebo jeho alkoholismu. Jako celek se pacienti s otcem 

disidentifikují. Ve většině případů byla adekvátní identifikace s rodičovskou 

figurou znemožněna nepřítomností otce ve výchově, nebo jeho defektností. 

Defektnost otce, která se odrážela ve špatném vztahu k němu, byla 

zapříčiněna především alkoholismem (u poloviny sexuálních agresorů).

Negativní vlivy v původní rodině považujeme u sexuálně agresivních deviantů 

pouze za patoplastický, ne patogenetický faktor. Nepříznivé podmínky vývoje 

mohou spolupůsobit s ostatními, zejména biologickými vlivy.

Informace o původní rodině sexuálního agresora jsou nejčastěji získávány 

rozhovorem či dotazníkem přímo s pachatelem sexuální agrese. Zde nastává 

problém validity výpovědi o původní rodině. Tato výpověď odráží spíše 

pachatelovu percepci své rodiny než realitu. Nicméně způsob, jakým svou 

rodinu vnímal, pachatele jistě výrazně ovlivnil. Lze předpokládat i řadu 

zkreslení ve výpovědi pachatele, z nichž některé mohou probíhat zcela 

vědomě, jiné nevědomě. Tyto kognitivní distorze mohou mít za cíl zbavit 

pachatele pocitů viny, nalézt příčinu, viníka jejich chování v jiné osobě, než 

v sobě samém.

Pro posouzení typu rané vazby je významná spolehlivost a dostupnost 

pečovatele. Prentky s kolegy (1989) mapovali spolehlivost a dostupnost 

pečovatele tím, že měřili délku času, stráveného s jednotlivými pečovateli. 

Nestálost pečovatele se projevila jako faktor výrazně předikující závažnost 

sexuálního útoku. Další z faktorů, které znemožňují pečovateli poskytovat 

stabilní a předvídatelnou péči, je zneužívání či závislost na psychotropních 

látkách (např. Ryan, Lane 1991), či pobyt ve věznici.
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V prostředí původních rodin sexuálních agresorů nacházíme celou řadu 

negativních vlivů, které mají potenciál poškodit rané mezilidské vazby. 

Jedním z nich je fyzické týrání, které je nacházeno ve zvýšené míře 

v anamnézách těchto agresorů (Ryan, Lane, 1991). Jeho zdrojem bývají 

ve větší míře vlastní otcové, ale nezanedbatelně i otcové nevlastní. Fyzické 

zneužívání je považováno za specifické pro rodiny sexuálních agresorů, jeho 

výskyt bývá však zvýšený i u jiných agresorů (Lewis et al., 1981). Podle 

McCormackové a kol. (2002) je odůvodněné se domnívat, že fyzické násilí 

rezultuje v rozvoj nejisté vazby (insecure attachement) a s ní spojených 

představ o tom, že vztahy jsou nebezpečné nebo nespolehlivé. Jedním 

z faktorů, který může být ve hře v souvislosti se sexuálním násilím, je 

předchozí sexuální zneužívání u pachatele.

Výzkumy získaná data poukazují na to, že předchozí zneužívání je 

častější u pachatelů orientovaných na dětskou oběť, nežli u pachatelů 

sexuálního násilí orientovaných na dospělý objekt (Seghorn et al. 1987). Stejné 

výsledky potvrzují i výzkumníci, zabývajícími se adolescentními pachateli 

(Ford, Linney, 1995). Pokud byli pachatelé znásilnění sexuálně zneužíváni, 

bylo tomu častěji ze strany člena rodiny, zatímco u pachatelů sexuálního 

zneužití dítěte tomu bylo spíše od osoby mimo rámec rodiny (Seghorn et al., 

1987).

Autoři Knight a Sims – Knightová (2004) identifikovali tři odlišné vývojové 

cesty v anamnézách dospělých a adolescentních pachatelů znásilnění. První 

z nich bylo sexuální zneužívání v dětství. Sexuální zneužívání bylo 

predikátorem sexualizace a následně se vztahovalo k agresivním sexuálním 

fantaziím. Autoři studie zastávají názor, že sexuální zneužívání hraje roli 

v sexuální agresi vůči ženě skrze disinhibovanou sexualizaci. Za druhou a třetí 

cestu je považováno fyzické a verbální zneužívání v průběhu dětství, které 

může rezultovat v antisociální chování a bezohlednost v rysech osobnosti. 

Oboje pak vede k agresivním sexuálním fantaziím. Podle těchto autorů pak 

vakuum vytvořené nedostatkem blízkých emocionálních vazeb u bezohledných 

a necitlivých jedinců může být zaplňováno zvýšenou angažovaností 
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v sexuálních fantaziích, spojených s přemožením druhého.

Vývojové faktory vztahující se k deviantním sexuálním preferencím 

u dospělých znásilňovačů (rapists) zkoumali u 118 pachatelů autoři Eric 

Beauregard, Patrick Lussier a Jean Proulx. (2004). Výsledky získané 

na základě mnohočetné regresní analýzy ukazují, že sexuálně nepřiměřené 

rodinné prostředí (svědkem incestního chování v rodině, obětí incestního 

kontaktu, svědkem promiskuitního sexuálního chování v rodině), užívání 

pornografie v dětství a adolescenci a deviantní sexuální fantazie v dětství a 

adolescenci jsou spojeny s rozvojem deviantních sexuálních preferencí. Autoři 

připouštějí možnost, že tyto prediktory jsou zprostředkovány dalšími 

proměnnými, nezahrnutými v této studii, jako jsou biologické faktory či faktory 

související s postojem pachatele k ženám (nepřátelství, hostilita a touha 

dominovat). 

Sexuální zneužívání v rodině znemožňuje dítěti navázat bezpečný typ 

vazby. Vede ke vzniku nedůvěry v druhé osoby a percepci světa jako 

nebezpečného místa. Osoby, které neměli možnost v dětství zažít bezpečný 

typ vazby, mívají následně potíže ve vztazích s vrstevníky. Až 87% pachatelů 

znásilnění mělo málo přátel, nebo žádného přítele nemělo (Tringle et al.,

1986). Lze předpokládat, že vztahy s vrstevníky hrají významnou roli 

při formování schopnosti navázat blízké vztahy v adolescenci a dospělosti.

Řada vědců předpokládá, že v důsledku toho co se sexuální delikventi 

naučili v dětství si osvojili nevhodný styl vazby, rezultující v neschopnost 

vztahovat se k druhým lidem, negativní očekávání od druhých a neschopnost 

vybudovat uspokojivé vztahy s druhými lidmi (např. Fernandez et al., 2001;

Marshall et al., 1999). Sexuální delikventi si osvojili typ vazby odrážející strach 

z odmítnutí ve vztazích. Z něho následně vyplývá osamělost a nedostatek 

intimity, které jak výzkumy potvrzují, mohou predikovat sexuální agresi 

(Fernandez et al., 2001; Marshall et al., 1999).

V našich podmínkách uvádí Zvěřina a Pondělíčková (1984), že z 264 

zkoumaných sexuálních agresorů nemělo 40% z nich nikdy žádný citový vztah 

a nebyli nikdy zamilovaní. Nápadná byla v tomto souboru defektuozita 



75

ve vztahu k vyšším citům, spojeným se sexualitou. Autoři se domnívají, že 

absence zamilovanosti u značného procenta sexuálních agresorů může svědčit 

pro vazbu zamilovanosti na citovou deprivaci v dětství, o které u těchto mužů 

není pochyb. Lze však také spekulovat o primárním defektním ustrojení 

centrálního nervového systému u těchto sexuálních agresorů.

1.3.7.Modely sexuálního motivačního systému

Jedním z těchto výkladových rámců sexuálně agresivního jednání je 

Freundův (1988) model poruch dvoření. Freund považuje znásilnění 

za poruchu dvoření (courtship disorder). Podle tohoto autora jde o anomálii 

sexuálního namlouvání. Výše zmíněná teorie je aplikovatelná pouze 

na menšinu pachatelů znásilnění a to na pachatele, kteří preferují znásilnění 

před souhlasným sexuálním stykem (Freund et al., 1983). Některé abnormity 

sexuálního chování mohou být způsobeny podle Madlafouska a kolegů (1981) 

poruchou v systému dílčích motivačních stavů. Tito autoři vyslovili hypotézu, že 

ofenzivní čin sexuálního devianta vůči ženě je izolovanou realizací dílčího 

motivačního stavu. Podle těchto autorů nelze sexuální chování vysvětlit jako 

projev unitárního sexuálního pudu. Jde o cílesměrné chování, probíhající 

v určitých fázích. Sled těchto fází je řízen systémem dílčích motivačních stavů. 

Interakce mezi sexuálními partnery je komunikační proces, jímž je zajišťován 

přechod z předchozího dílčího motivačního stavu do následného. Autoři 

zdůrazňují význam pozorování sexuální dyády, pojímané jako celek a 

sledované v reálném čase. Již v tomto příspěvku autoři poukazují 

na skutečnost, že některé sexuální deviace se vyznačují tím, že jsou vlastně 

pokusem realizovat nějaké intimnější sexuální chování bez přiměřené 

přípravné interakce se ženou. Výsledkem je pak ofenzivní chování vůči ženě. 

Autoři předpokládají, že na tomto principu je založen např. exhibicionismus, 

zřejmě i frotérství a deviace s více agresivními projevy. Kolářský s Brichcínem 

(2000) nabízejí nové výkladové možnosti sexuálních deviací. Prosazují pojetí 

sexuální deviace jako vysuzované esence, tedy podstaty, která je společná 

všem možným sexuálním deliktům daného pacienta. Tato podstata je pak 
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hledána zejména v anomáliích úvodních složek sexuálně motivačního 

systému, v proceptivitě, kdy účast genitálu na erotické interakci ještě není 

podstatnou, překrvení ještě nemusí být subjektem cítěno, ale pravou penilní 

volumetrií již lze erotickou aktivaci měřit a studovat. V souladu s touto koncepcí 

v mozku nemáme unitární pudy, ale motivační systémy.

Podle Kolářského (1995) a Kolářského s Brichcínem (2000) sexuálnímu 

chování jak běžnému tak deviantnímu nelze porozumět bez pochopení 

kauzálně motivačních mechanismů řízení chování. Podle těchto autorů je 

lidská sexualita sexuálně motivační systém, hierarchicky uspořádaný systém 

rozmanitých a v normě vzájemně propojených dílčích erotických aktivací. Jde 

o tzv. dílčí motivační stavy, vymezené selektivní responzivitou, které řídí 

jednotlivé fáze. Tyto stavy jsou relativně autonomní a realizace jednoho dílčího 

motivačního stavu navozuje další dílčí motivační stav. U některých sexuálních 

deviantů - exhibicionistů a agresorů - tito autoři shledávají poruchu sexuálního 

motivačního systému. Vazba mezi dílčími motivačními stavy je narušena a 

přechod z jednoho dílčího motivačního stavu do dalšího je ztížen. Podle 

Kolářského a Brichcína porucha přechodů z jednoho dílčího motivačního stavu 

do druhého způsobuje, že dílčí motivační stav nemůže proběhnout uspokojivě 

s partnerkou. Dochází k hromadění vzrušitelnosti, která pak následně 

za příhodných okolností vyústí v sexuální útok. Pro útok je typické, že se 

pachatel vyhýbá plné erotické kooperaci ze strany oběti. 

Patologickou sexuální agresivitu, ale i exhibicionismus řadí Kolářský 

s Brichcínem do skupiny tzv. disjunktivních anomálnií. V normě je sexuálně 

motivační systém integrován, tedy jeho složky fungují v konjunkci. Podle těchto 

autorů v normě i při koitu ještě „ souznějí “ proběhlé úvodní fáze namlouvání. 

U sexuálních anomálií výše zmíněných je tato integrita porušena. U pravého 

exhibicionismu a mnoha sexuálních agresorů se část sexuálně motivačního 

systému, která je v normě prioritní, zde stává překážkou navození 

následujícího dílčího motivačního systému a proto je deviantem vynechávána a 

musí zůstat neaktivována.

U takového deviantního pachatele jsou sexuálně motivační subsystémy a 
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jednotlivé dílčí motivační stavy na sobě závislé, ale u určitého dílčího 

motivačního stavu je závislost na předcházející části sexuálně motivačního 

systému opačná než v normě (předchozí dílčí motivační stav není přípravou 

pro další dílčí motivační stav, ale překáží jeho evokaci). Vysuzovaná překážka 

v sexuálně motivačním systému může být jako zdroj disjunkce umístěna 

v nejrůznějších částech systému a subsystémů, z čehož pak rezultují různé 

klinické obrazy. Existují sexuální variance, které nás podle Kolářského 

s Brichcínem přivádějí i k anomáliím řízení samotné akceptivity, tedy fázi 

dotyků na genitálu. Některými deviantními sexuálními agresory je akceptován 

pouze dotyk na genitálu nenabízeném, nepřístupném. Od takového agresora 

pak pochází údaj, že ho „ vzrušuje odpor“ napadené ženy.

Je - li u člověka sexuální motivační systém v pořádku, pomáhá mu zdržet 

se sexuálně násilného chování. Podle Kolářského a Brichcína se v rámci 

sexuální motivace vedle apetencí aktivují i averze. Ty pak u normálního muže, 

v době dvoření, blokují tendenci ublížit ženě. Kolářský (2008) poukazuje 

na skutečnost, že některé domény, např. sebezáchovná, mají přednost 

před plozením. Proto k aktivaci normálního sexuálně motivačního systému 

může dojít jen při vynulování stresu a nepřátelství. Podle Kolářského a 

Brichcína (2000) lze nalézt rozdíl mezi znásilněním páchaném deviantním a 

nedeviantním pachatelem. Znásilňuje – li nedeviant, touží přitom po co 

nejplnější erotické součinnosti oběti, jen nechce být na oběť dlouhodobě 

vázán. Znásilňovaná žena nesplňuje tužby normálního muže a ten 

neznásilňuje, má – li možnost nenásilného styku.

Podle Kolářského (2008) u obyčejných mužů – jako u sexuálních 

agresorů-nemůže sexuální zájem startovat „z nuly“ (což bylo opakovaně 

prokázáno falometricky). Vstup skutečné agresivity (přiložení nože ke krku 

oběti ve chvíli zájmu o intromisi) dle Kolářského nejenom ochromuje odpor 

oběti, ale hlavně zajišťuje, že fragment normální intimní erotiky (např. 

intromise) bude zasazen do antierotického rámce, který deviantnímu 

sexuálníhmu agresorovi intimní prožitek – alespoň v té chvíli– optimalizuje, 

protože zůstává neaktivováno něco z jeho proceptivity. Takový agresor to 
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udělá tím spíš, má – li sklon k surovostem obecně. Násilí však dle Kolářského 

do sexuálního projevu proniká, ale jen proto, že to sexualita svou abnormalitou 

dovolila. Plná vyvinutost a koordinovanost dílčích sexuálně motivačních stavů 

vylučují možnost takového násilí nedeviantním pachatelem. Když se povahová 

agresivita nebo cokoli jiného z abnormální osobnosti opravdu promítá 

do sexuálně motivovaného chování muže k ženě, pak je téměř jistou alterace 

sexuálně motivačního systému, který to dovolil, nebyla-li ovšem celistvost 

fungování tohoto systému momentálně narušena drogou.

1.3.8.Multifaktoriální teorie sexuálního násilí

Z předchozího textu je zřetelné, že je celá řada faktorů, které jsou 

v interakci a ovlivňují sexuálně agresivní jednání pachatele. V současnosti se 

převaha vědců snaží navrhovat více celistvé a komplexní teorie, popisující co 

vede k sexuálně agresivnímu chování a případně jaké faktory toto chování 

udržují. Zajímavá je Biosociální teorie sexuálního útoku (Ellis,1989, 1991, 

1993, 1998). Kombinuje koncepty biologického a sociálního učení a vytváří 

alternativu feministické teorii.

Podle této teorie je motivace sexuálně agresivního chování výsledkem 

dvou hybných sil: sexuálního pudu a touhy vlastnit a kontrolovat. Lidé mají, 

společně s některými živočichy, rozvinutý sexuální pud a tendenci chovat se 

vlastnicky k reprodukčně významným zdrojům, včetně osob opačného pohlaví. 

A to jak muži, tak ženy. Přirozený výběr zvýhodňuje muže se silným sexuálním 

pudem a ženy, které obezřetelně zvolí perspektivního partnera, 

demonstrujícího zájem o dlouhodobý svazek. Motivace sexuálního napadení 

ve své podstatě není naučená, její aktuální taktiky jsou osvojené 

při experimentování v průběhu dvoření se a zejména skrze postoje,

zprostředkované konkrétní kulturou. Osoby obou pohlaví zkoušejí spektrum 

taktik, které jim mají napomoci uspokojit sexuální potřeby. Některé z nich 

zahrnují i nepravdy a nátlak.

Teorie přepokládá, že se dvě pohlaví liší v těchto ohledech: průměrný 

muž má silnější sexuální pud a větší touhu ovládat a kontrolovat více 
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sexuálních partnerek. Jeho citlivost k bolesti a utrpení druhých je nižší než 

u ženy, protože jeho mozek je vystaven ve větší míře testosteronu než mozek 

ženy. Jedinci s vystupňovaným sexuálním pudem a sníženou citlivostí budou 

disponovanější k tomu, aby se naučili sexuálně agresivnímu chování.

Je – li správná biosociální teorie sexuálního násilí, sexualita hraje 

podstatnou roli v motivaci sexuálního násilí u obou pohlaví. Tato teorie 

umožňuje vyvodit hypotézu, že se vzrůstající měrou užití fyzické síly bude 

proporce útočníků mužského pohlaví větší a větší.

Sociální mechanismy, které podporují sexuální agresi, mohou být 

odvozeny z biologických základů, například z maximalizace reprodukčního 

úspěchu. Sociální mechanismy by pak figurovaly jako tzv. proximativní, tedy 

nejbližší úrovně příčinnosti. To, co je pozitivní z hlediska přirozeného výběru, 

ale nemusí být žádoucí z hlediska morálky. Není zde vždy přímé propojení 

mezi tím, co je biologicky úspěšné, a tím, co je správné či špatné. To, že 

člověk je nějakým způsobem biologicky nastaven ještě neznamená, že bude 

dávat volný průchod všem svým impulsům.

S pokusy o integraci poznatků se setkáváme i u teorií, které usilují 

o výklad sexuálních deviací. Jedním z nich je Integrovaná teorie sexuální 

deviace autorů Marsalla a Barbareeové (1990). Za základní faktory, které 

podle těchto autorů vedou ke vzniku sexuální deviace lze považovat

hormonální vlivy, efekt špatné péče ze strany rodičů, sociokulturní vlivy a 

limitované pozitivní vlivy prostředí. 

Podobně Prentky a Burgess (1993) vytvořili model, který kombinuje 

nestabilitu pečovatele v průběhu vývoje, zneužívání v osobní anamnéze 

devianta a biologické faktory. 

K nejnovějším pracím, usilujícím o komplexní popis a objasnění sexuálně 

agresivního jednání, patří Integrovaná teorie sexuálního útoku autorů Warda 

a Beeche (2006). Tato teorie se pokouší poskytnout celistvý rámec pro výklad 

vzniku, rozvoje a udržujících mechanismů sexuálně agresivního chování. Podle 

této teorie sexuální útok vzniká v důsledku celé řady vzájemně se ovlivňujících 

příčinných faktorů. V centru pozornosti jsou faktory ovlivňující vývoj mozku 
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(např. strukturální změny mozku, genetické variace), ale i tzv. faktory 

ekologické (např. sociální a kulturní prostředí, osobní životní situace). 

Na vzniku klinických problémů, evidentních u sexuálních agresorů, se dle výše 

zmíněných autorů podílejí geny, sociální učení a neuropsychologické systémy.

Následky sexuálně agresivního jednání pak zpětně udržují a upevňují 

pachatelovu náchylnost k sexuální agresi a jeho zranitelnost problémy, které 

dopadají, jak do jeho životního prostředí, tak na jeho psychiku. Z biologických 

faktorů, které jsou spojovány s abnormálním vývojem mozku, autoři uvádějí 

například: biologicky zděděné poruchy dvoření či modulaci sexuálního chování 

v důsledku hormonální aktivity za normálních a abnormálních okolností. 

Z ekologických faktorů autoři zmiňují sociální a kulturní podmínky, dále osobní 

situaci a hmotné dispozice. Tyto faktory pak vytváří zranitelnost pro páchání 

sexuální agrese. V některých případech však u pachatele nenacházíme ani 

psychický deficit, ani okolnosti zvyšující jeho zranitelnost. Ekologickým 

faktorem může být i dostupnost oběti. Jindy mohou být ve hře specifické 

okolnosti, které aktivují psychický deficit (např. válka, ztráta partnera). 

Genetické predispozice a sociální učení mají výrazný vliv na vývoj mozku a 

zakládají tři navzájem se ovlivňující neuropsychologické systémy. Problémy 

v jedincově zděděné genetické výbavě, styl výchovy nebo negativní osobní 

zkušenosti mohou vézt k deficitům motivačně-emočního systému. K těmto 

negativním vlivům autoři řadí slabou vazbu, emočně chudé prostředí, 

zneužívání či sociální izolaci. U pachatelů sexuální agrese nacházíme dále 

deficity v oblasti řízení jednání, selekce jednání a kontroly. Potíže mohou 

vznikat zejména díky problémům se seberegulací (impulsivita, selhávání 

při tlumení negativních emocí, neschopnost přizpůsobit plánování měnícím se 

podmínkám a slabé schopnosti řešit problémy). Třetím systémem, který se 

podílí na sexuálním útoku, je pak systém vnímání a paměti. Problémy 

v percepčním a paměťovém systému mohou vést k maladaptivním 

přesvědčením, postojům či dysfunkčním výkladům mezilidských setkání (např. 

implicitní teorie). Výše zmíněné deficity neuropsychologického fungování spolu 

s bezprostředními okolnostmi vedou k projevu klinických příznaků, které autoři 
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označují jako akutní rizikové faktory. Jsou jimi kognice podporující útok, 

deviantní myšlenky a fantazie, problematické emoce i vzrůstající sexuální 

nabuzení. Tyto faktory pravděpodobně připravují scénu pro spáchání 

sexuálního útoku. Zda k útoku dojde je však závislé na dostupnosti vhodné 

oběti.

Má - li být teorie úspěšným výkladovým rámcem pro sexuální agresi, jeví 

se vícefaktorové teorie jako nadějnější pro svou možnost zachytit odlišné 

etiologické cesty, vedoucí k sexuálnímu útoku. Nejpřesvědčivější výklady 

sexuálně agresivního chování zahrnují souhru celé řady proměnných, které se 

vzájemně ovlivňují a berou v potaz variabilitu sexuálních útočníků i možných 

cest, vedoucích k sexuální agresi.

1.4. PACHATELÉ SEXUÁLNÍ AGRESE

1.4.1.MUŽ JAKO PACHATEL SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ

Výzkumy charakteristik pachatelů sexuální agrese se shodují v zjištění, že 

tito jedinci bývají ve srovnání s pachateli sexuálních deliktů jiného typu mladší 

(většina do 30 let). Sexuálně agresivní muži mají dříve než ostatní muži 

sexuální zkušenosti jak vynucené, tak dobrovolné, jejich postoje umožňují 

omlouvat znásilnění, bývají hostinní ve vztahu k ženám, užívají častěji alkohol, 

častěji jsou členy skupiny vrstevníků, kteří se o ženách vyjadřují ve vysoce 

sexualizovaných termínech a bývají sexuálně nabuzeni popisováním 

sexuálního násilí. Podle Brichcína (2001) jsou mezi nimi často muži mentálně 

retardovaní (v 15 – 20%) či intelektově subnormní (dalších 20 – 25%). 

Z poruch osobnosti je často diagnostikována u pachatele disociální či 

explozivní porucha. Nemálo agresorů je psychicky infantilních, nezralých. 

Pouze část sexuálních deliktů páchají osoby trpící sexuální deviací. 

Znásilnění, které je nejčastějším sexuálně motivovaným trestným činem,

v převážné většině páchají muži, kteří netrpí sexuální deviací, muži bez odlišné 

struktury sexuálně motivačního systému. Zvěřina (1978) analyzoval 69 



82

pachatelů znásilnění nebo pokusu o znásilnění. U 13 z nich byla znalcem 

diagnostikována deviantní sexuální struktura. Většinou se jednalo o sadismus 

nebo patickou sexuální agresivitu. Zvěřina a Pondělíčková (1984) analyzovali 

soudněznalecké posudky 264 sexuálních agresorů různého stupně, 

od znásilnění po sexuální vraždu. Sexuální deviace byla diagnostikována ve 

28% případů. Zvěřina s Pondělíčkovou se zabývali i analýzou pachatelů vůči 

neznámé ženě (1986). V této podskupině pachatelů byla diagnostikována 

sexuální deviace u 48% vyšetřovaných. Brichcín (2001) uvádí, že ze 100 

sledovaných násilníků vůči ženě jen 1/3 trpěla diagnostikovatelnou parafilíí, 2/3 

byli tzv. normální muži.

Weiss (2001) poukazuje na nutnost rozlišovat sexuální delikventy na ty, 

kteří trpí sexuální deviací a na ty, kteří se sexuálních deliktů dopouštějí v rámci 

jiné, většinou osobnostní či sociální patologie. Význam tohoto rozlišení je jasný 

s ohledem na znalecké posuzování, především pro zjištění míry oslabení 

ovládacích schopností a pro případné nařízení ochranné léčby sexuologické. 

Je pravděpodobné, že parafilní a neparafilní pachatelé se budou podstatně 

odlišovat i v jiných charakteristikách, než sexuálních.

DEVIANTNÍ A NEDEVIANTNÍ PACHATELÉ

V rámci charakterizování deviantní delikvence je třeba vymezit dva typy 

parafilií, se kterými se setkáváme u závažnějších případů sexuálního násilí. Je 

to patologická sexuální agresivita a sadismus.

Patologická sexuální agresivita

V MNK – 10 nemá tato sexuální deviace samostatný znak, řadíme ji tedy 

pod jiné poruchy sexuální preference kód F65.8

Patologická sexuální agresivita je nejnebezpečnější z poruch dvoření 

(courtship disorder). Tito pachatelé se potřebují důsledně vyhnout některým 

fázím erotického sbližování. Útoku většinou nepředchází žádná verbální 

komunikace či jiný kontakt. Sexuální vzrušení a uspokojení dosahuje pachatel 

s diagnózou patologické sexuální agrese překonáváním odporu napadené 
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anonymní ženy a minimalizací její kooperace. U těchto sexuálních deviantů 

není zřejmá sadistická vloha. Tito pachatelé postrádají erotické fantazie sadistů 

ani při vlastním útoku oběť nemučí, netrýzní a neprodlužují její utrpení. Jejich 

behaviorální stereotypy připomínají lovecké chování. Po vyhlédnutí pachatel 

svou oběť často vskrytu pronásleduje, napadá ji náhle. Napadená žena je 

osahávána, často povalena a v některých případech znásilněna. Někdy 

pachatel vyžaduje vaginální či anální soulož, orální styk nebo masturbaci. Jindy 

se ukojí již povalením ženy.

Zvěřina (2003) upozorňuje na nutnost odlišovat tyto nebezpečné sexuální 

agresory od nezralých a sociosexuálně nevyvinutých mladíků. Rozlišení 

nebývá snadné, protože často až sexuální socializace v dalším životě ukáže, 

do jaké míry je mladý delikvent schopen uspokojivého partnerského vztahu.

Agresivní sexuálně motivované jednání těchto pachatelů může být pouze 

přechodným projevem jejich disharmonického psychosexuálního vývoje. Jak 

uvádí Ladislav Procházka (2001), psychosexuální nevyzrálost není poruchou 

sexuální preference. Projevuje se pouze sexuální nevyhraněností. V případě 

sexuálně agresivního jednání je takový člověk schopen vzrušit se a realizovat 

sexuální kontakt nepřiměřenou sexuální aktivitou. Tato aktivita však 

pro takového pachatele není preferovaným podnětem. Rozlišení mezi 

poruchou sexuální preference a stavem psychosexuální nevyzrálosti má 

značný forenzně psychologický význam. Podstatné snížení ovládacích 

schopností se obvykle připouští pouze u poruch sexuální preference. 

Sadismus (algolagnie)

V MNK – 10 sadomasochismus kód F65.5

U sadismu je vzrušení dosahováno dominancí, totální kontrolou objektu. 

Sadista je vzrušován fyzickým a duševním utrpením oběti a pocitem, že oběť je 

plně v jeho moci. U masochismu je vzrušení dosahováno totálním odevzdáním 

se partnerovi, vlastním ponížením či utrpením. Sadismus a masochismus se 

často vyskytují společně, mluvíme pak o sadomasochismu. V některých 

případech se jedinec může chovat masochisticky, jindy pak sadisticky, nebo 

mění roli i během jednoho styku (Weiss, 2005). Podle Weisse se 
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sadomasochistické aktivity heterosexuálů i homosexuálů nejčastěji vyskytují 

ve formě tzv. partnerského sadomasochismu, kde jsou potřeby partnerů 

komplementární, odehrávají se za vzájemného souhlasu a bez pocitů studu či 

viny. I zde se však můžeme setkat s nátlakem a donucováním. V řadě případů 

se sadomasochistické potřeby projevují jen u jednoho (deviantního) partnera, 

zatímco druhý plní jeho potřeby z donucení či aby ho neztratil. Pod termín 

sadismus je zahrnuta široká škála sexuálně parafilních tendencí a aktivit 

počínaje fetišistickými sadistickými partnerskými aktivitami přes agresivní 

sadismus po sadistickou vraždu. 

Agresivní sadismus - někdy pro označení těchto nebezpečných 

pachatelů sexuálních agresí bývá užíván i termín útočný sadista či predátorský 

sadista. Jde o sexuální devianty, kteří pro dosažení sexuálního vzrušení 

potřebují zvolený objekt před sexuálním stykem, během něho, či místo něho 

učinit nehybným. Sadista oběť znehybňuje buď přímo fyzickým násilím nebo 

nebezpečnou hrozbou. Oběť napadá obvykle až rituálně stereotypně. Bije ji, 

škrtí, těžce zraňuje nožem nebo jinou zbraní. Typické je pak brutální a 

samoúčelné týrání oběti, které je zdrojem sadistova vzrušení. Pro takového 

pachatele jsou žádoucí negativní reakce oběti jako je strach, odpor či zjevné 

utrpení viktimy. Podle Weisse (2005) do této kategorie patří i většina 

sexuálních vrahů, kterým v tomto případě pravděpodobně primárně nejde 

o zabití, ale o znehybnění objektu. Pro tyto devianty je důležitá možnost s obětí 

libovolně manipulovat. U některých agresivních sadistů se setkáváme s tzv. 

nekrofilním sadismem. Nekrofilní sadisté jsou jedinci, kteří po činu různým 

způsobem poškozují genitálie obětí, uřezávají části těla (prsa, genitál), později 

s nimi masturbují či je pojídají (tzv. nekrofagie). 

U vzorku deviantních sexuálních agresorů Košutová a Weiss (1993) 

zjistili tyto psychologické charakteristiky: V osobnostní struktuře dominuje 

maladaptace v interpersonálních vztazích, která se projevuje jako hostilita 

k lidem, nezodpovědnost a nezralost ve vztazích k druhým, podezíravost, 

nedostatek empatie a chybějící soucit. Zřetelná je také emocionální 

maladaptace, a to především citová plochost, absence pocitů viny a nakonec 
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zvýšená pravděpodobnost manifestně agresivního a kriminálního chování,

vznikajícího v důsledku převahy vnitřních agresivních a direktivních postojů 

nad tendencemi sociálně kooperativními. Ve výzkumu porovnávajícím 

charakteristiky deviantních a nedeviantních delikventů Weiss a Zimanová 

(1986) zjistili, že u deviantních delikventů byl defekt většinou omezen na oblast 

sexuální motivace a sexuální socializace. Charakteristický byl u těchto 

pachatelů narušený psychosexuální vývoj. Inhibice se projevovala v oblasti 

heterosexuálních vztahů a tito pachatelé později získávali koitání zkušenosti 

v porovnání s nedeviantními delikventy. Naopak časný byl nástup deviantních 

sexuálních aktivit a kriminální recidivy byly sexuálně motivovány. Jejich 

osobnostní vývoj ve většině případů nevykazoval závažnější poruchy. 

V porovnání s neparafilními delikventy byli lépe sociálně, profesně i partnersky 

adaptováni. 

U neparafilních jedinců Weiss a Zimanová (1986) zjistili, že jsou pro ně 

typické především problémy v oblasti osobnostních rysů a dále vývojových 

faktorů, podmiňujících jejich celkovou sociální maladaptaci. Jednalo se 

o dysfunkčnost původní rodiny, v jejich anamnézách se objevovala obecná 

kriminalita, profesionální i partnerská maladaptace. Brichcín (2001) referuje 

o tom, že pachatelé s většinovými sexuálními motivacemi uvádějí defektní 

vztah s otcem, zatímco deviantní pachatelé pravidelně popisují nepřátelskou 

matku.

Podle Brichcína u nedeviantních násilníků odtlumuje jejich hostilně 

impulsivní chování alkohol, hněv a obviňování žen z nepochopení mužských 

potřeb. Co se týče sexuologických charakteristik je jejich masturbační i koitální 

aktivita nižší. Jejich výbava somatosexuální se jeví jako slabší, někdy přímo 

vykazují hypogonadismus. Z nedeviantních pachatelů pouze malá část dospěla 

před deliktem k pravidelnému a uspokojivému koitálnímu soužití.

Výzkumy poukazují na skutečnost, že sexuálně agresivní muži mají 

tendenci ignorovat odmítavé signály přicházející od ženy a interpretovat 

neutrální nebo negativní signály jako povzbudivé naznačující zájem o sexuální 

kontakt, (např. Malamuth, Brown, 1994). Až 90% pachatelů, kteří se přiznali 



86

ke znásilnění na schůzce, si své chování vysvětlovali percepcí ženy jako 

sexuálně vstřícné a nečetli signály odmítnutí (Kanin, 1984). Chybná percepce 

signálů ženy se nejčastěji objevuje v situacích, kdy partnerka komunikuje 

nejasně a rozporuplně, dále v situacích, kdy si muž do partnerky promítá své 

vzrušení.

Skupinu deviantních pachatelů znásilnění srovnával v některých ohledech 

se skupinou nedeviantních pachatelů Zvěřina (1978). Pouze jeden z 13 

deviantních pachatelů znásilnění byl v minulosti trestán pro nesexuální 

delikvenci. Mezi pachateli více sexuálních deliktů je skupina deviantů výrazněji 

zastoupena. 34% nedeviantních pachatelů atakovalo dvě nebo více obětí. 

U deviantů se útok na dvě nebo více obětí v rámci žalované trestní činnosti 

vyskytuje častěji a to v 53%. Snížení inteligence ve smyslu oligofrenie bylo 

nalezeno u 21% nedeviantních pachatelů a u 46% deviantních pachatelů. 

Psychopatie s antisociálními rysy osobnosti byla diagnostikována u 53%

nedeviantních a u 30% deviantních pachatelů znásilnění.

V souladu se současným stavem vědění se poznatky o pachatelích 

sexuální agrese jeví jako neucelené a místy rozporuplné. Příčinou odlišností 

v získaných informací bývá často zkoumaný vzorek. Většina výzkumů probíhá 

na vzorcích usvědčených pachatelů, kteří jsou buď uvězněni, či podstupují 

sexuologickou léčbu. Minimum studií probíhá na vzorcích neuvězněných 

pachatelů sexuální agrese, či na těch, kteří se výzkumu účastní dobrovolně. 

Tyto populace se pak signifikantně odlišují v typu útoku, brutalitě, dalším 

kriminálním chování, poruchách osobnosti či další psychiatrické zátěži. Dále i

ve stupni otevřenosti osobní výpovědi.

Na překážku precizního popisu pachatelů sexuální agrese je i skutečnost, 

že v anglosaské odborné literatuře autoři striktně nerozlišují deviantní a 

nedeviantní pachatele. Weiss (2002) poukazuje na to, že se zde setkáváme 

pouze s rozlišením rapist (což není diagnóza ani medicínský termín) a sadist

(což diagnóza sice je, ale pokrývá pouze část deviantních pachatelů 

sexuálních agresí).
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Například Angličan West (1987) rozlišuje tři typy agresorů vůči ženskému 

objektu. První je tzv. normální pachatel, druhý tzv. delikvent a třetí je 

recidivista, řízený emocemi. První typ převažuje ve studiích prováděných 

na obětech. Jsou to muži, kteří nikdy nebyli hlášeni policii. S druhým typem se 

setkávají policisté a soudci. Jsou to pachatelé, kteří bývají usvědčeni, kteří mají 

tendenci volit oběť známou, nebo které poskytnou detaily ke své následné 

identifikaci. Nejméně četná pak bývá skupina nebezpečných recidivujících 

pachatelů. Tito pachatelé jsou nejdetailněji popsáni, protože tvoří studijní 

vzorky výzkumů z vězení či psychiatrických oddělení pro nebezpečné 

pachatele. 

Faktor známosti objektu v charakteristce sexuálních agresorů u nás 

studovali Zvěřina a Pondělíčková (1986). Skupinu 264 pachatelů sexuální 

agrese různých forem závažnosti od znásilnění po sexuální vraždu rozčlenili 

na tři skupiny s přihlédnutím k faktoru známosti či neznámosti objektu. První 

skupinu tvořili muži, kteří atakovali zcela cizí, anonymní objekt. Tato skupina 

tvořila 40% souboru. Druhá skupina souboru atakovala objekt již dříve jim

alespoň povrchně známý. Jednalo se o 47% souboru. Třetí skupinu souboru 

tvořili muži, kteří atakovali proti pokrevným nebo jiným příbuzným. Tito muži 

tvořili 13% souboru. První skupina mužů, kteří atakovali anonymní objekt, se 

jeví jako sociosexuálně nejdefektnější. Je rovněž nejmladší. Mužů nad 30 let 

bylo v této skupině pouze 11%. V této skupině je nejvíce sexuálně deviantních 

pachatelů (48%), čemuž odpovídá také nejvyšší zastoupení specifických 

recidivistů (51%). Jde tedy zřejmě o skupinu nevíce repetitivní a prognosticky 

nebezpečnou. Tito sexuální agresoři atakovali nápadně častěji ženy starší, 

nad 30 let a málo dívky do 15 let. Pouze v menšině případů uskutečnili 

s napadenou pohlavní styk (v 19%). Podstatně méně patologická je druhá 

skupina mužů, kteří atakovali jim známý objekt. Je zde mnoho psychopatů, 

v dnešní terminologii poruch osobnosti (40%), ale málo deviantních mužů 

(15%). Třetina těchto pachatelů je ve věku nad třicet let. Tito pachatelé se zdají 

být méně repetitivní. Ve 40% se jedná o debutanty což by mohlo podle Zvěřiny 

a Pondělíčkové svědčit pro vyšší výskyt situačních vlivů. Sexuální agresoři 
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atakující známý objekt byli méně často svobodní než agresoři vůči neznámému 

objektu. Tito pachatelé častěji realizovali koitus s obětí (ve 45% případů). 

Ve třetí, početně nejméně zastoupené skupině pachatelů, kteří realizovali 

sexuálně agresivní chování vůči příbuzné, nacházíme muže starší. V 52%

nad 30 let. Svobodných mužů bylo je 27%. Objekt sexuální agrese byl v 58% 

mladší patnácti let. Zvěřina s Pondělíčkovou poukazují na skutečnost, že 

zastoupení svobodných mužů klesá se stupněm známosti objektu. Stejným 

způsobem klesá i zastoupení mužů bez partnerského vztahu s rostoucím 

stupněm známosti objektu. S rostoucím stupněm známosti objektu klesá i 

absence pohlavních styků v době předcházející deliktu. Stejně tak to je 

s absencí citového vztahu k ženě. Citový vztah k ženě nikdy neměla více než 

polovina agresorů vůči neznámému objektu (54%), 37% agresorů vůči známé 

ženě a 24% agresorů vůči příbuzné.

Pachatelé sexuální vraždy

Pachatelé sexuálních vražd jsou většinou muži do 30 roků. Někdy u nich 

je možné diagnostikovat sadismus či patologickou agresivitu, tedy sexuální 

deviaci. V těchto případech bývají jejich ovládací schopnosti posouzeny 

soudním znalcem jako podstatně snížené a je doporučována ochranná 

sexuologická léčba ústavní formou (Procházka, 2001).

Zvěřina a Pondělíčková (1984) shrnuli výsledky vyšetření 50 sexuálních 

vrahů. V tomto souboru bylo 78% pachatelů do 30 let, u 90% byly shledány 

psychopatické rysy, u 38% byla diagnostikována sexuální deviace a u 78% 

abúzus alkoholu. 64% z těchto pachatelů bylo svobodných. Netík (1997) 

vyšetřil 60 pachatelů sexuálně motivovaných vražd. Většina těchto pachatelů 

měla jen základní či ještě nižší vzdělání i nižší než průměrné IQ. Vykonávali 

převážně nekvalifikované zaměstnání. Porucha osobnosti byla diagnostikována 

u dvou třetin těchto pachatelů, 22% z nich mělo i anomální EEG záznam. 

U 19% byla zjištěna patologická sexuální agresivita, u 42% sadismus, pouze 

27% z pachatelů sexuální vraždy netrpělo sexuální deviací. 75% z nich bylo 

svobodných. 

Podle Zvěřiny (2003) bývá sexuální deviace konstatována až v polovině 
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případů. Přesné vymezení odchylné sexuální motivace je u sexuálních vrahů 

obtížně uchopitelné podle výše zmíněného autora mimo jiné 

pro nedostatečnou ochotu těchto pachatelů spolupracovat. Řada z nich delikt 

popírá zcela. Podle Zvěřiny sexuologická diagnóza nebývá u pachatele vraždy 

ta nejpodstatnější. Ta má význam především u pachatelů méně závažných 

sexuálních deliktů. Zde je možné včasným léčením zabránit eskalaci agresivity, 

jejímž konečným vyjádřením může být i spáchání sexuální vraždy. Podle

Zvěřiny na sebe více než polovina pozdějších sexuálních vrahů upozornila 

v minulosti spácháním méně závažného sexuálního deliktu např. atypickou 

expozicí genitálu či znásilněním. Deviantní motivace byla v těchto případech 

znalci lékaři podceněna. V případě deviantních pachatelů sexuálních vražd 

převažují sadisté. Sadistické vraždy jsou ve své podstatě vzácné. Vzhledem 

k brutalitě činů však přitahují masivní pozornost jak médií, tak veřejnosti. 

Typickou sadistickou vraždu popisují odborníci FBI (Dietz et al., 1990) jako 

pečlivě naplánovanou. Objektem bývá neznámá žena, která je sledována a 

přepadena. Nejčastěji ji sadista uškrtí, méně často ubije pěstmi či nějakým 

předmětem. Před zabitím pachatel někdy nutí oběť k felaci, či análnímu styku, 

který bývá sadisty preferovaný. V některých případech vsouvá oběti do vagíny

či konečníku různé předměty. Usmrcení oběti může být také pro pachatele 

náhražkou jakéhokoli sexuálního styku s obětí.

HOMOSEXUÁLNÍ SEXUÁLNÍ AGRESE U MUŽŮ

Současná evidence o prevalenci homosexuální agrese je limitovaná 

malým množstvím dostupných studií. Další empirické studie v tomto směru by 

byly žádoucí, poněvadž výsledky ojedinělých výzkumů nejsou dostačující 

pro jasnější vymezení prevalence tohoto jevu v homosexuální populaci. 

Výzkumy prováděné na homosexuálních mužích a lesbických ženách 

vykazují podobnou míru sexuálního násilí. Objektem homosexuální sexuální 

agrese nemusí být nutně člověk homosexuálně orientovaný. Výzkum 

Struckman – Johnsonové a Struckman- Johnsona (1994) poukazuje na 

skutečnost, že 4% z vzorku převážně heterosexuálně orientovaných mužů 

vypovídalo o tom, že po svém 16. roce věku byli donucováni k sexuálnímu 
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kontaktu mužem. Weiss (2002) poukazuje na to, že homosexuální sexuální 

agrese nemusí být vždy páchána homosexuálem, ale může se jednat i 

o náhražkové sexuální jednání. V této podobě se s ní setkáváme např. mezi 

muži ve vězení či jiných podmínkách, vedoucích k dlouhodobé sexuální 

deprivaci.

O prevalenci sexuálního násilí v komunitě gayů vypovídá Watermanová, 

Dawsonová a Bologna (1989), kdy o sexuálním násilí v současném nebo 

nedávném vztahu referovalo 12% z dotázaných homosexuálů. Z britské 

komunity gayů přiznalo 28%, že bylo nuceno mužem k sexuálnímu kontaktu 

(Hickson et al., 1994). Obdobné výsledky přinesl výzkum gayů a bisexuálů 

z města na středozápadě USA, kde 29% ze zkoumaných mužů vypovědělo 

o sexuálním donucování (Kalichman, Rompa, 1995). V 92% z těchto událostí 

šlo o nechráněný anální styk s vysokým rizikem infekce HIV.

Kolektiv německých sexuologů (Krahe et al., 2000) poukazuje 

na metodologické problémy výzkumu homosexuální agrese. Údaje o sexuální 

agresi jsou získávány převážně na malých vzorcích mužů, kteří se sami 

označují za oběť a kontaktovali odborníky skrze krizovou intervenci. Tyto studie 

pak nemohou vypovídat o prevalenci sexuální agrese v populaci 

homosexuálních mužů jako celku, někteří pomoc v krizi nevyhledávají. Otázky 

jsou v dotaznících kladeny nespecificky, příliš široce. Velmi málo studií 

poskytuje detailní informace o tom, jakým způsobem byl sexuální kontakt 

vynucován, o formě sexuální aktivity, která byla vynucována a o charakteru 

vztahu mezi obětí a útočníkem. Většina výzkumů vychází výlučně z výpovědí 

obětí, minimum je orientováno na útočníka homosexuální agrese. Informace 

o charakteristikách útočníka pak nepocházejí od agresora, ale jsou vybírány 

nepřímo z výpovědí obětí. Čestnou výjimkou je v tomto směru výše zmíněná 

práce Caroline K. Watermanové a spoluautorů (1989), kde sami homosexuální 

muži vypovídali o své sexuální agresi. Výpověď oběti o pachateli může být 

zkreslena pod vlivem traumatu z útoku. Oběť také nemusí mít informace 

o dalších charakteristikách útočníka, např. jeho sexuální orientaci.

Výše zmíněných metodologických nedostatků se pokusil kolektiv 
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německých vědců (Krahe et al., 2000) vyvarovat při výzkumu 310 mužů 

z rozsáhlé berlínské homosexuální komunity. Do studie byli zařazeni muži mezi 

14 – 35 lety, kteří přiznávají zkušenost s homosexuálním sexuálním kontaktem. 

Zjišťována byla jak sexuální viktimizace respondentů, tak jejich vlastní sexuální 

agrese. Přes 15% respondentů vypovědělo, že má zkušenost s nějakou formou 

fyzické viktimizace či zastrašováním fyzickým násilím ze strany muže. 20% 

respondentů vypovědělo, že pachatel zneužil jejich indisponovaného stavu 

v důsledku intoxikace alkoholem nebo drogou. 10% respondentů přiznalo, že 

k nechtěnému sexuálnímu kontaktu došlo pod vlivem verbálního nátlaku. 

Respondenti měli možnost v dotazníku HSES užívat mnohočetných odpovědí. 

Dotazník HSES – Homosexual Experiences Survey odvodili výše zmínění 

autoři z německé verze revidované podoby původní Sexual Experiences 

Survey (SES: Koss et al., 1987; Koss, Oros, 1982). 

V roli oběti homosexuální muži vypovídali nejčastěji o nechtěných 

dotycích v podobě líbání a hlazení, dále následoval orální sex, masturbace a 

anální sex. Celkově 16,1% homosexuálních mužů vypovědělo o sexuální 

viktimizaci, která naplňuje právní vymezení znásilnění. Údaje o prevalenci 

sexuální agrese zjišťované u homosexuálních mužů v roli agresora byly nižší 

než jim odpovídající údaje o viktimizaci. Přes 5% respondentů přiznalo užití 

fyzické síly či vyhrožování násilím muži, který neměl zájem o sexuální kontakt. 

Přes 16% vypovědělo, že se pokusili zneužít mužovy indispozice efektivně se 

bránit a 6% přiznalo verbální nátlak a donucování. Pořadí forem vynucovaných 

sexuálních kontaktů bylo stejné jako u výpovědí o viktimizaci, tedy nechtěné 

dotyky, orální sex, masturbace a jako nejméně četný anální sex. Prevalence 

sexuálních aktů, které je možno kvalifikovat jako znásilnění, byla 11, 3%. 

Výzkum zjišťoval také typ vztahu mezi pachatelem a obětí. Vztah je zařaditelný 

do kategorie partner či bývalý partner, přítel či známý a neznámý muž. 

Ve všech třech typech vztahů bylo nejčastější podobou sexuální agrese 

zneužití neschopnosti oběti se účelně bránit. Specielně zřetelná je tato 

strategie v prvních dvou kategoriích, tedy mezi partnery či expartnery, či mezi 

přáteli a známými muži. Barbara Krahe se spoluautory si klade otázku zda 
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homosexuální muži, kteří sami byli sexuálně viktimizováni, následně vykazují 

vyšší míry sexuálně agresivního chování k druhým. Z celkového souboru 310 

osob o nějaké formě vlastní viktimizace či sexuální agrese vypovídalo 161 

respondentů. Ve skupině mužů vypovídající o vlastní viktimizaci i sexuální 

agresi bylo 35, 4% mužů, ve skupině zahrnující jen oběti 47, 8% a ve skupině 

zahrnující jen muže přiznávající sexuální agresi bylo 16,8% mužů. Skutečnost, 

že více než třetina homosexuálních mužů vypovídá jak o vlastní viktimizaci tak 

sexuální agresi podporuje předpoklad o nějaké formě vztahu mezi viktimizací a 

agresí. Autoři poukazují na fakt, že údaje o vlastní viktimizaci mohou být 

nabízeny pachateli sexuální agrese jako strategie, jak redukovat odsouzení 

za své činy. Ve výše zmíněné studii byly položky zjišťující míru viktimizace 

cíleně řazeny tak, aby nejdříve muži referovali o viktimizaci a až následně 

o agresivním jednání.

Studie přinesla zajímavé zjištění. Signifikantně vyšší míra každé 

donucovací strategie u všech typů vztahů se vyskytovala u mužů, kteří přijímali 

za sex peníze. Výsledky poukazují na vztah mezi sexuálně prostitučním 

chováním a a vulnerabilitou k sexuální agresi jak z pohledu oběti sexuální 

viktimizace, tak z pohledu pachatele sexuálního nátlaku. Zajímavé je, že 

prostituční chování se projevilo ve zvýšené míře prevalence nejen 

u příležitostných sexuálních vztahů v kategorii známý či neznámý muž, ale i 

ve vztazích se současným partnerem či expartnerem.

Výzkum české homosexuální komunity publikoval ve své disertační práci 

Ivo Procházka (2001). Jednalo se o anketu, realizovanou na souboru 211 

homosexuálních mužů. Celkem 12% respondentů vypovědělo, že se stali obětí 

sexuálního násilí v dospělosti. Někteří z nich opakovaně. Zajímavé je, že 

za pachatele byly označovány osoby neznámé, či známé, ale ani v jednom 

případě nešlo o partnera. S výjimkou jednoho případu zůstaly všechny případy 

nenahlášeny policii.

Podle Weisse (2002) se i homosexuální agrese pravděpodobně budou 

vyskytovat v podobě deviantní. Není důvod se domnívat, že mezi homosexuály 

bude zastoupení deviantních sexuálních agresorů nižší, než mezi 
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heterosexuály.

1.4.2.ŽENA JAKO PACHATELKA SEXUÁLNÍ AGRESE

U sexuálního násilí se obvykle předpokládá, že pachatelem je muž a žena 

je v roli oběti. Ne vždy je tento předpoklad pravdivý. Relativní opomíjení 

skutečnosti, že i žena někdy užívá sexuální násilí, přitom odráží obecnou 

tendenci psychologického výzkumu, zaměřeného na agresivní jednání jako 

na mužský fenomén (Krahe, 2001). Fyzické formy agrese se sice zdají být více 

rozšířeny mezi muži než mezi ženami, v jiných formách agresivního chování 

jako je verbální agrese, nepřímá agrese v podobě šíření pomluv, manipulativní 

chování spojené s emočním nátlakem, ženy a dívky však možná převládají.

Sexuální agrese žen přitom může být, tak, jako je tomu i v případě mužských 

pachatelů, orientována homo i heterosexuálně. 

Výzkum zaměřený na sexuální agresi se do 80. let minulého století 

zaměřoval na muže v roli pachatele a ženu v roli oběti. V dotaznících, kde byly 

otázky formulovány rodově neutrálně, se začaly objevovat i odpovědi mužů, 

kteří vypovídali o sexuálním nátlaku a agresi ze strany žen. Zahrnou – li se pak 

do sledovaného chování i jiné formy nátlaku nežli je fyzické násilí, studie 

zjišťují poměrně malé rozdíly v prevalenci sexuálního násilí mezi pohlavími. 

I přes tyto nové poznatky byla většina výzkumů v této oblasti zatím 

zaměřena na zjištění nestandardních taktik, kterých užívají muži, aby získali 

sexuální přístup k ženám. Tyto taktiky ale mohou užít jak muži tak i ženy 

pro získání sexuálních partnerů. Lze je odstupňovat z hlediska závažnosti 

použitého nátlaku. Za nejméně nebezpečné lze považovat taktiky směřující 

k sexuálnímu vzrušení partnera i přes jeho předchozí odmítnutí - například 

pokračující dotýkání, líbání, svlékání. Nebezpečnější jsou taktiky emočních 

manipulací a lží, tedy vytváření verbálního psychologického nátlaku –

opakování sexuálních návrhů po odmítnutí, zastrašování ukončením vztahu, 

vydírání, vyhrožování. Ještě závažnější je pak použití alkoholu nebo drog -

může jít o využití výhody kontaktu s někým, kdo je již intoxikován, nebo 

o cílené intoxikování partnera, nejčastěji jeho opití. Objekt v těchto případech 
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nemusí být schopen posoudit nabídku a někdy nemusí být schopen ani fyzicky 

uniknout ze situace. Nejzávažnější podobou sexuálního násilí je pak užití 

fyzické síly.

Data o prevalenci sexuálního násilí ze strany žen vůči mužům výrazně 

kolísají. Odlišnosti v získaných datech jsou způsobeny především rozdíly 

v operacionálním vymezení sexuálního násilí - podle různých definic sexuální 

agrese jsou pak do výzkumů zahrnovány odlišné formy sexuálního nátlaku.

Struckman-Johnsonová a Struckman-Johnson (1998) například zjistili, že z 318 

jimi zkoumaných mužů bylo 43% vystaveno alespoň jednou sexuálního 

donucování ze strany žen. U 75% z nich šlo o verbální nátlak, ve 40% o pokus 

muže opít, v 19% zastrašování odebráním lásky a v 8% o fyzické omezování. 

Anderson a Aymami (1993) zjistili, že ve vzorku 128 vysokoškoláků 44,9%

vypovědělo o snaze ženy je opít, u 20,3% 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 

spoluautoři (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.

I když lze předpokládat, že latentní kriminalita bude - podobně jako 

v případě sexuálních agresí u mužů – v případě ženských agresivních deliktů 

velmi vysoká, z přehledu relevantní literatury jednoznačně plyne, že případy 

znásilnění páchaných ženami jsou popisovány vzácně. Pokud se ženy 

dopouštějí sexuálního násilí, obvykle jsou objektem příbuzní nebo známí, a 

na rozdíl od obětí mužských sexuálních agresorů častěji i stejného pohlaví 

(Mathews et al., 1989).

Podle O’Connora (1987) například ve Velké Británii spáchaly v letech 

1975 až 1984 ženy 1,5% pedofilních deliktů a 1% sexuálních deliktů obecně. 

Při sexuálně násilných činech byly ve většině případů tyto ženy odsouzené 

pro napomáhání trestnému činu jako spolupachatelky muže, který se dopustil 

znásilnění. Podobně výsledky studie Travina a spoluautorů (1990) potvrdily, že

sexuální delikventky tvoří celkem 1,65% ze všech odsouzených žen v USA. 
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I tito autoři potvrzují, že pachatelky byly trestány většinou pro sexuální zneužití, 

méně pak pro sexuální agresi – to pouze asi v sedmině případů. Pro znásilnění 

však byly trestány častěji než v Británii jako hlavní pachatelky, tedy ne jako 

pouhé spolupachatelky mužů.

Vzhledem k nižší intenzitě užité agrese nebývají obvykle případy 

sexuálního násilí žen trestně postihovány. Mezi pachateli sexuálních deliktů 

jsou ženy naprostou výjimkou, a pokud už jsou pro podobný trestný čin 

vyšetřovány, je méně než v případě mužských pachatelů pravděpodobné, že 

budou také souzeny a odsouzeny. Kromě vyšší společenské tolerance 

pro nekonformní sexuální chování žen v tom může hrát roli i skutečnost, že 

deviantní žena je pravděpodobně více než deviantní muž schopna realizovat 

své odlišné potřeby na fantazijní úrovni, nebo v rámci partnerského vztahu. 

Navíc, jak konstatují Groth a Birnbaum (1979), pokud se ženy sexuálních 

deliktů dopouštějí, jejich chování je podstatně méně agresivní, než v případech 

mužských pachatelů. Je tedy i méně pravděpodobné, že budou vyšetřovány, 

souzeny a odsouzeny (McConaghy, 1993). Někteří autoři (například Lieverse 

et al., 2000) vidí možné příčiny tohoto jevu v hormonální podmíněnosti 

agresivního chování, v přímém spojení agresivity a hladiny plasmatického 

testostronu, která je u žen samozřejmě podstatně nižší, než u mužů.

HOMOSEXUÁLNÍ AGRESE U ŽEN

Převážná většina výzkumů sexuálně agresivního chování je zaměřena 

na vztahy heterosexuální. Pokud byla zkoumána sexuální agrese 

v homosexuálních vztazích, pak se jednalo převážně o vztahy mezi muži 

(Hickson et al.,1994; Krahe et al., 2000). Sexuální násilí v lesbických vztazích 

bylo dosud zkoumáno pouze sporadicky. O tom, že nemusí jít o tak vzácný 

fenomén, přitom svědčí například výsledky průzkumu Loulanové (1987) kde 

u souboru účastnic svých seminářů autorka zjistila až 17% zkušenost se 

znásilněním spáchaným družkou, milenkou nebo přítelkyní. Podobně 

Watermanová se spoluautory (1989) zjistili při výzkumu sexuálního násilí 

realizovaném na souboru vysokoškoláků, že z 36 lesbických studentek tohoto 

souboru až třetina referovala o vynuceném sexu v současném či v bývalém 
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vztahu. Tjadenová a spoluautoři (1999) uvádějí, že 11% ze 79 žen, které žily 

s partnerkou ve společné domácnosti, uvedlo, že byly znásilněny, anebo

fyzicky zneužívány partnerkou (získané údaje o fyzickém a sexuálním 

zneužívání však nejsou v této studii odděleny). Waldner-Haugrud a Vaden-

Gratch (1997) zjišťují minimálně jednu zkušenost se sexuálním násilím 

spáchaném partnerem stejného pohlaví u 52% bílých lesbických žen a 

homosexuálních mužů. V tomto výzkumu však bohužel není oddělena 

prevalence sexuálního násilí podle pohlaví. Uvedené studie přitom souhlasně 

zjišťují (a to jak v případě lesbiček, tak i gayů), že pro homosexuální jedince 

přinucené k sexu bylo po traumatizaci velmi obtížné získat přístup 

k psychoterapii či jinou formu podpory.

Zajímavé výsledky přinesla studie zaměřená na sexuální násilí na ženách 

z prostředí tří amerických věznic, provedená Struckman-Johnsonovou (2002). 

V první věznici referovalo o sexuálním útoku ze strany ženy nebo muže 8%, 

v druhé 9% a ve třetí dokonce 19% vězněných žen. Téměř polovina sexuálních 

útoků, o kterých vězeňkyně vypovídaly, byla spáchána spoluvězeňkyněmi. 

Jednalo se o incidenty pohybující se na škále od osahávání až po skupinové 

znásilnění. Podle autorky podmínky ve věznicích mohou potenciálně posilovat 

ženskou sexuální agresivitu a navíc je dle jejích závěrů pravděpodobné, že 

ženy, které se dostaly za své činy do vězení, jsou zvýšeně agresivní oproti 

typickým nekriminálním ženám. 

Autorka však rovněž zjistila, že k sexuálnímu obtěžování a zneužívání 

žen dochází i ze strany zaměstnanců. Podle výsledků tohoto výzkumu jak 

muži, tak i ženy pracující ve věznicích zneužívali své autority k podplácení, 

vyhrožování a nátlaku za účelem sexuálního kontaktu. Celkově byla více než 

polovina sexuálních útoků spáchána ženami. Autorka uzavírá, že by bylo 

zajímavé dále studovat charakteristiky oběti, z jakého důvodu se tyto ženy staly 

terčem sexuální agrese (ve studovaném vzorku žen byl relativně vyšší počet 

žen, které referovaly o své lesbické či bisexuální orientaci, ve hře by mohl být 

vzhled oběti či její pasivita), podstatné by ale bylo dozvědět se více o motivech 

pachatelek - zda jejich chování bylo vedeno sexuální touhou a fantaziemi, 
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nesprávně vyjádřenou touhou po intimitě či potřebou moci a dominance. 

Girshicková (2002) považuje v souvislosti se sexuálním násilím 

v lesbických a bisexuálních vztazích za stěžejní čtyři oblasti: 

a) připustit, a to jak v širší společnosti, tak v komunitě homosexuálních 

žen, že sexuální násilí mezi ženami existuje, 

b) změnit legislativu tak, aby odrážela závažnost sexuálního zneužívání 

mezi ženami (u nás novela zákona o znásilnění už tento problém 

vyřešila tím, že nerozlišuje pachatele dle pohlaví), 

c) rozšířit služby organizací zabývajících se sexuálním násilím a pomocí 

obětem i na služby obětem násilí způsobeného ženou, 

d) přinutit iniciativy bojující za ukončení násilí proti ženám, aby se zabývaly 

i touto formou sexuální agrese. 

ETIOLOGIE SEXUÁLNÍ AGRESE U ŽEN

V současné době neexistuje jednotná teorie či soustava teorií, které by 

objasňovaly etiologii ženské sexuální agrese. Některé teorie užívané 

pro vysvětlení sexuální agrese u mužů by bylo možné aplikovat i na objasnění 

ženské sexuální agresivity, u jiných se však mechanická analogie jeví spíše 

jako kontraproduktivní.

Tak například feministická hypotéza, že znásilnění je prostředkem, 

kterého muži užívají k udržení sociální kontroly a dominance nad ženou 

(Brownmiller, 1975) zcela ignoruje fakt, že i žena může být zdrojem sexuální 

viktimizace muže či jiné ženy. Feministický postulát o užití kontroly a síly 

ve vztazích může být sice v určitých případech platný, ale některé jeho 

předpoklady (například že zneužití moci pochází od mužů a že jeho zdrojem je 

maskulinita) nejsou provedenými výzkumy potvrzovány (Hogben, Waterman, 

2000). Existenci patriarchálního násilníka, který cítí potřebu kontrolovat svého 

partnera a v případě vzepření se kontrole reaguje donucováním, výzkum sice 

potvrzuje, tento koncept by však měl být podle Hogbena a Watermanové 

(2000) rozšířen i na některé ženy. 

Z pohledu ženské sexuální agresivity je zajímavá již výše zmiňovaná 
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biosociální teorie sexuální agrese, kombinující koncepty biologického a 

sociálního učení a vytvářející alternativu feministické teorii (Ellis 1989, 1991, 

1993, 1998). Podle této biosociální teorie sexuální agrese se jak muži, tak ženy 

chovají vlastnicky k reprodukčně významným zdrojům, včetně osob opačného 

pohlaví. Osoby obou pohlaví zkoušejí spektrum reprodukčních strategií či 

taktik, které jim mají napomoci uspokojit sexuální potřeby, některé z těchto 

taktik zahrnují i lest a nátlak. Tato teorie umožňuje vyvodit hypotézu, že se 

vzrůstající měrou užití fyzické síly vzrůstá proporce útočníků mužského 

pohlaví.

Výsledky meta-analýzy devatenácti studií dle Ellise (1998) podporují 

předpoklady této teorie. Empirické důkazy totiž potvrzují, že tak, jak se zvyšuje 

užití fyzické síly u sexuálního násilí, ubývá žen v roli pachatelek. Ženy jsou pak 

výrazněji zastoupeny u sexuálních agresí typu verbálního a emocionálního 

nátlaku (který však může mít také velmi závažné podoby – např. případ

vyhrožování profesorky, že pokud s ní student nezačne spát stejně jako s její 

kolegyní, zveřejní celou záležitost). 

Nedávný výzkum německých autorek Kraheové a spoluautorů (2003)

podpořil dřívější zjištění jiných badatelů (např. Anderson,1996; White a 

Humphrey, 1994), podle kterých sexuální agrese u žen může souviset i s jejich 

zkušeností se sexuálním zneužitím v dětství. V souboru sexuálně agresivních 

žen těchto autorek jich vypovídalo o této zkušenosti více než dvojnásobek 

ve srovnání se ženami neagresivními. Sexuálně agresivní respondentky rovněž 

uváděly signifikantně vyšší počty koitálních i nekoitálních partnerů v anamnéze.

Zajímavé údaje poskytl výzkum, který provedl Miccio-Fonseca (2000). 

Autor srovnal hlavní psychologické charakteristiky mužských a ženských 

sexuálních delikventů. Zjistil, že obě skupiny se nelišily z hlediska věku, 

vzdělání nebo psychiatrické heredity. Ženy však měly častěji v anamnéze 

pokus o sebevraždu (44% oproti 15% mužů), měly častěji v minulosti pohlavně 

přenosné choroby, ale současně méně sexuálních partnerů. Častěji než jejich 

mužské protějšky byly v dětství oběťmi incestu (33% oproti 13%), později i 

znásilnění (39% oproti 4%). K sexuální traumatizaci přitom u nich došlo 
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v mladším věku (56% bylo sexuálně zneužito ve věku do šesti let) a 

závažnějším způsobem (u 56% penetrací).

Při srovnání sexuálních delikventek se ženami, které byly ve výkonu 

trestu za nesexuální delikty, se rovněž v některých charakteristikách obou 

skupin projevily výrazné rozdíly. Delikventky sexuální měly v anamnéze častěji 

vztahové problémy (50% oproti 27%), problémy ve škole (33% oproti 17%), 

předchozí problémy se zákonem (89% oproti 52%). Lišily se i v sexuální 

anamnéze – měly častěji interrupce, pohlavně přenosné choroby, byly častěji 

oběťmi sexuálního zneužití v dětství (56% oproti 32%). Validitu tohoto výzkumu 

však snižuje skutečnost, že zatímco počet vyšetřených sexuálních delikventů 

mužů byl 332 a nesexuálních delikventek 215, skupinu sexuálních delikventek 

tvořilo pouze 18 probandek.

Na populaci vězeňkyň proběhl i nedávný výzkum změřený na vztah mezi 

sexuálním zneužitím v dětství a pácháním sexuální agrese ženami 

(Christopher et al., 2007). Bylo porovnáváno 61 pachatelek sexuální agrese 

s 81 nesexuálními delikventkami. Studie potvrzuje předchozí výzkumy 

prováděné na mužských souborech a dokládá, že i u žen je sexuální zneužití 

v dětství významným prediktorem vlastní sexuální agresivity.

Výzkumy dále zjišťují, že s výskytem sexuálně agresivního chování u žen 

výrazně koreluje výskyt dvou forem nejasné, dvojznačné komunikace. Je to 

tzv. token resistence (kdy osoba verbálně na sexuální nabídku reaguje 

odmítavě, říká ne, přestože má o sexuální kontakt zájem), druhou formou 

dvojznačné komunikace je pak tzv. kompliance (vyhovění, svolení, kdy osoba 

na sexuální nabídku reaguje kladně, říká ano, přestože ve skutečnosti zájem 

o sexuální kontakt nemá). V této souvislosti Kraheová a spoluautoři (2003)

uvádějí, že u žen, které samy protikladně komunikují v sexuálních situacích lze 

očekávat, že budou i partnerův nesouhlas interpretovat jako falešný. 

V návaznosti na to užívají sexuálního nátlaku, aby přemohly jeho navenek 

prezentovaný nezájem. Dle zjištění uvedených autorek jak token resistence, 

tak i kompliance byly signifikantně spojeny s vyšší mírou sexuální agrese.
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Mýty o sexuální agresi u žen

Stejně jako problematika znásilnění ženy mužem i sexuální násilí žen je 

opředené falešnými mýty a stereotypy. Dokazuje to například výzkum Smitha a 

spoluautorů (1988), kteří na vzorku vysokoškolských studentů (77 mužů a 89 

žen) studovali jejich předpoklady o dospělých mužských obětech ženského 

sexuálního násilí. Výzkum naznačil, že existuje systém mýtů, založený 

na představách o pohlavních rolích. Sexuální agrese ze strany ženy vůči

mužům byla v rozporu s přesvědčením respondentů o mužské sexuální 

dominanci a toto chování pak nehodnotili jako sexuální útok. Novější výzkum 

(Hannon et al., 2000) podpořil tyto výsledky a navíc prokázal, že respondenti 

se domnívali, že muž, oběť ženské sexuální agrese, pachatelku k aktu sám 

podněcoval, a že znásilnění je pro něho méně stresující, než pokud by byly 

role obrácené a obětí by byla žena. Logickým důsledkem této představy je pak 

shovívavější postoj k pachatelkám než k pachatelům sexuálních agresí.

Dodnes u většiny lidí přežívá obraz femininity (spojované s atributy 

submise, něžnosti, romantičnosti) jako něčeho naprosto inkongruentního se 

sexuálním násilím, a současně i obraz ženy jako pečující a milující matky, který 

je zase plně inkongruentní s představou sexuálního zneužívání dětí. Ženy jsou 

dodnes vnímány spíše jako oběti sexuální dominance a sexuálního násilí 

ze strany mužů. U mnoha lidí přetrvává představa, že sex je něco "co ženy 

mají a muži chtějí", nebo něčeho "co muži dělají ženám".

Podle Struckman-Johnsonové a Andersona (1998) se v této oblasti 

setkáváme s několika dalšími škodlivými mýty. Jedním z nich je například 

představa, že žena nemůže muži ublížit. U laiků i profesionálů se setkáváme 

se názory typu: „Ženy takové věci nedělají a i kdyby, neměl by muž být 

šťasten?“ Sexuálně zneužitý muž, muž, který podlehl manipulacím či 

vyhrožování ženy a není následně šťasten, má pak problém se se svou 

zkušeností svěřit a zvažuje, zda je normální, pokud se obtížně vyrovnává 

s negativními pocity. Dalším převládajícím stereotypem je domněnka, že žena 
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nemůže vzhledem ke své velikosti a síle muže fyzicky donutit k sexu. 

Pomineme-li sice statisticky řídké, ale přesto popsané případy, kdy k tomuto 

účelu žena užije zbraně (například skalpelu) či využije pomoci dalších osob 

(například kamarádky), je hlavním pomocníkem v tomto směru alkohol, který 

výrazně snižuje mužovu schopnost obrany před vynuceným sexem. A konečně 

zde je přesvědčení, že žena není schopna uskutečnit sexuální styk s mužem, 

který po ní netouží. Sarrel a Masters (1982) však zjistili, že u muže lze 

dosáhnout nechtěné erekce stimulací dotyky, k erekci může vést i silná emoce, 

kterou může být například strach. Popis jedenácti případových studií 

vyvrací tvrzení, že žena nemůže znásilnit muže.

S ještě větším nepochopením a falešnými představami se bude setkávat 

sexuální zneužívání a násilí v lesbických vztazích. Už citovaná socioložka Lori 

B. Girshicková (2002), která se v posledních letech zabývala násilím mezi 

lesbickými a bisexuálními ženami hovoří o tom, že bez ohledu na sexuální 

orientaci ženy se předpokládá, že žena je neagresivní, pečující. Tzv. ženský 

prostor, prostředí bez účasti mužů, je považováno za bezpečné prostředí 

z hlediska sexuálního násilí. V obecném povědomí je násilí mezi ženami 

považováno za méně závažné. Sex mezi ženami nebývá hodnocen jako 

„skutečný sex“ a tam, kde neprobíhá skutečný sex, tedy sex zahrnující 

penetraci penisu, pak nemůže probíhat ani skutečné sexuální násilí.

Autorka tvrdí, že ženská oběť sexuální agrese v lesbickém kontaktu 

riskuje, že zveřejněním záležitosti spíše ztratí než získá. Podle ní řada policistů

a soudců trpí homofobií, která se stává hlavním důvodem, proč se lesbické a 

bisexuální ženy neobracejí na policii a soudy. Pro pachatelku je pak 

heterosexisticky nastavený soudní systém výhodou, může počítat s tím, že 

podobné útoky nejsou posuzovány příliš vážně, a že se pravděpodobně nikdy 

nedostane k soudu. Autorka zdůrazňuje, že přestože muži - pachatelé 

znásilnění - často popírají svůj čin, na rozdíl od případů ženské sexuální 

agrese existuje minimálně právní rámec postihující jejich chování a existuje i 

slovník, se kterým lze o jejich chování diskutovat. 
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Typy sexuálně agresivních žen

Vývoj typologie ženských pachatelek sexuální agrese je v počátku. 

Vytvoření typologie postihující odlišnou motivační strukturu těchto žen by bylo 

prospěšné jak pro oblast prevence, tak vytváření intervenčních strategií.

Většina výzkumů charakteristik pachatelek dle Vandiverové a Ketchera 

(2004) dosud proběhla na velmi malých souborech, kdy je obtížné zobecňovat 

nad rámec daného vzorku. Limity generalizace jsou dle uvedených autorů dány 

i zdroji, ze kterých zkoumané soubory pocházejí. Pokud vycházíme ze vzorků 

získaných v klinické praxi, všechny nebo alespoň většina pachatelek sexuální 

agrese trpí závažnými psychickými problémy. Pak je logicky zjištěno, že jde 

o ženy psychicky nemocné. Výzkumy provedené u vězeňkyň mají ale také 

omezenou platnost. Zachytávají pouze nejzávažnější případy, které byly 

klasifikovány jako sexuální delikt. Deskriptivní data získaná na této populaci 

pak zachycují jen vyhrocené, nejzávažnější případy pachatelek. Tyto popisy 

pak nemusí odrážet charakteristiky tzv. typické pachatelky.

Sami autoři (Vandiver a Ketcher, 2004) provedli výzkum 471 dospělých 

pachatelek registrovaných v souvislosti se spácháním sexuálního deliktu 

v Texasu. Převahu pachatelek tvořily ženy zneužívající děti a mládež, menšina 

vzorku byla tvořena pachatelkami sexuálního deliktu vůči dospělému objektu. 

Šlo o dvě kategorie pachatelek, homosexuální delikventky a agresivní sexuální 

delikventky. Kategorie označená jako homosexuální delikventky zahrnovala 22 

pachatelek, které měly oproti druhým ženám větší počty uvěznění, primárně si 

volily ženské oběti a jejich motivace byla často nesexuální – ve většině případů

ekonomický zisk. Často se jednalo o donucování, včetně nucení žen 

k prostituci. Většina obětí těchto pachatelek byly ženy (73%), v průměrném 

věku 32 let. Sexuální trestná činnost pachatelek byla součástí jejich bohaté 

kriminální dráhy a navazovala na antisociální znaky osobnosti.

Kategorie označená jako agresivní sexuální delikventky zahrnovala 17 

pachatelek, které sexuálně atakovaly dospělý objekt. Převaha obětí těchto 

pachatelek byly opět ženy, a to v 88 procentech. Průměrný věk obětí byl 31 let. 

U této kategorie delikventních žen autoři studie přepokládají, že jejich delikt 
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motivačně souvisel s jejich preferencí sexuálního kontaktu se ženami. Pro tyto 

případy bylo typické, že pachatelka svou oběť před útokem znala, vztah, někdy

i intimní, předcházel sexuálnímu deliktu. V některých z těchto případů se mohlo 

jednat o domácí násilí uvnitř lesbického páru.

Vyvracení mýtu o sexuálně neagresivní ženě samozřejmě nemá odvádět 

pozornost od problematiky mužské sexuální agrese vůči ženám. Považujeme 

však za potřebné poukázat na skutečnost, že i ženy užívají nejrůznější formy 

sexuálního násilí, jehož výsledkem může být viktimizace muže nebo jiné ženy, 

v některých případech i se závažnými důsledky na psychiku obětí.
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2. EMPIRICKÁ ČÁST

2.1. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA EMPIRICKÉ ČÁSTI

2.1.1.CÍLE

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

2.1.2.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 
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významnost rozdílů 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.

Reprezentativita: muži

SLDB 2001
AKTUÁLNÍ 
VÝZKUM

ROZDÍL

VELIKOST MÍSTA 
BYDLIŠTĚ

do 4 999 obyv. 37,6% 35,9% -1,7%

5 000 - 19 999 obyv. 18,2% 19,7% 1,5%

20 000 - 99 999 obyv. 23,8% 23,9% 0,1%

100 000 a více obyv. 20,3% 20,5% 0,2%

VĚK

15 - 24 let 18,9% 19,2% 0,3%

25 - 34 let 19,2% 19,2% 0,0%

35 - 44 let 16,8% 16,9% 0,1%

45 - 54 let 19,2% 18,9% -0,3%

55 - 64 let 12,8% 12,9% 0,1%

65 a více let 13,1% 12,9% -0,2%

EKONOMICKÁ 
AKTIVITA

aktivní 70,4% 69,1% -1,3%

neaktivní 29,6% 30,9% 1,3%

KRAJ

Praha 11,4% 10,4% -1,0%

Středočeský 11,1% 10,1% -1,0%

Budějovický 6,1% 7,1% 1,0%

Plzeňský 5,5% 5,7% 0,2%

Karlovarský 3,0% 2,9% -0,1%

Ústecký 8,0% 7,9% -0,1%

Liberecký 4,2% 4,4% 0,2%

Královéhradecký 5,4% 4,8% -0,6%

Pardubický 5,0% 5,1% 0,1%

Jihlavský 5,1% 5,2% 0,1%

Brněnský 11,0% 10,7% -0,3%

Olomoucký 6,2% 6,8% 0,6%

Zlínský 5,8% 6,0% 0,2%

Ostravský 12,3% 12,9% 0,6%
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Reprezentativita: ženy

SLDB 2001
AKTUÁLNÍ 
VÝZKUM

ROZDÍL

VELIKOST MÍSTA 
BYDLIŠTĚ

do 4 999 obyv. 36,4% 35,4% -1,0%

5 000 - 19 999 obyv. 18,2% 19,1% 0,9%

20 000 - 99 999 obyv. 24,1% 24,5% 0,4%

100 000 a více obyv. 21,3% 21,0% -0,3%

VĚK

15 - 24 let 16,8% 17,1% 0,3%

25 - 34 let 17,1% 17,2% 0,1%

35 - 44 let 15,1% 15,1% 0,0%

45 - 54 let 18,2% 18,3% 0,1%

55 - 64 let 13,2% 13,6% 0,4%

65 a více let 19,5% 18,7% -0,8%

EKONOMICKÁ 
AKTIVITA

aktivní 54,0% 54,6% 0,6%

neaktivní 46,0% 45,4% -0,6%

KRAJ

Praha 12,1% 11,1% -1,0%

Středočeský 10,9% 10,2% -0,7%

Budějovický 6,0% 6,6% 0,6%

Plzeňský 5,4% 5,6% 0,2%

Karlovarský 2,9% 3,0% 0,1%

Ústecký 7,9% 7,9% 0,0%

Liberecký 4,2% 4,4% 0,2%

Královéhradecký 5,4% 5,0% -0,4%

Pardubický 4,9% 4,9% 0,0%

Jihlavský 4,9% 4,7% -0,2%

Brněnský 11,1% 11,1% 0,0%

Olomoucký 6,2% 6,9% 0,7%

Zlínský 5,8% 5,8% 0,0%

Ostravský 12,2% 12,8% 0,6%

2.1.3.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,
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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 (viz příloha č. 2). 

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 (viz příloha č. 1).

2.1.4.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 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%.
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2.1.5. 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.
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2.2. VÝSLEDKOVÁ ČÁST

2.2.1.SEXUÁLNÍ AGRESE U MUŽŮ

2.2.1.1. Základní zpracování výsledků

V této kapitole disertační práce uvádíme odpovědi respondentů

mužského souboru na otázky, týkající se vlastní sexuální agrese.

V tabulce č. 1 uvádíme odpověď na otázku „Nutil jste někdy násilím nebo 

hrozbami nějakou ženu k pohlavnímu styku?“

Tabulka č. 1

NUTIL(A) NÁSILÍM NEBO HROZBAMI K POHL. STYKU

917 91,7 92,3 92,3

77 7,7 7,7 100,0

994 99,4 100,0

6 ,6

1000 100,0

ne

ano

Total

Valid

0Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Z výsledků jednoznačně plyne, že naprostá většina respondentů se v průběhu 

svého života nechovala k ženě sexuálně agresivně, či takové jednání nepřizná.

U mužů, kteří odpověděli na dotaz zjišťující prevalenci sexuálně agresivního 

jednání kladně (7,7%), byla následně zjišťována jeho forma.

Tabulky č. 2 - 5 dokumentují jednotlivé formy sexuální agrese, které sexuálně 

agresivní respondenti přiznávají.
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V tabulce č. 2 uvádíme odpověď na otázku „Nutil jsem ji k souloži“. Možná 

odpověď Ano - Ne

Tabulka č. 2

NUTIL(A): K SOULOŽI

52 5,2 67,5 67,5

22 2,2 28,6 96,1

3 ,3 3,9 100,0

77 7,7 100,0

923 92,3

1000 100,0

ano

ne

neuvedl(a)

Total

Valid

0Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Ze 77 mužů, kteří přiznávají sexuálně agresivní chování 52 mužů vypovědělo

o tom, že partnerku donucovali k souloži.

V tabulce č. 3 uvádíme odpověď na otázku „Nutil jsem ji k dráždění penisu ústy 

(felaci)“. Možná odpověď Ano – Ne.

Tabulka č. 3

NUTIL(A): DRÁŽDĚNÍ PENISU(KLITORISU) ÚSTY

40 4,0 51,9 51,9

34 3,4 44,2 96,1

3 ,3 3,9 100,0

77 7,7 100,0

923 92,3

1000 100,0

ano

ne

neuvedl(a)

Total

Valid

0Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Ze 77 mužů, kteří přiznávají donucování k sexuálnímu styku 40 respondentů

uvedlo, že partnerku nutili k felaci. 
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V tabulce č. 4 uvádíme odpověď na otázku „ Nutil jsem ji k masturbaci 

(dráždění penisu rukou) “ Možná odpověď Ano - Ne 

Tabulka č. 4

NUTIL(A): K MASTURBACI

31 3,1 40,3 40,3

43 4,3 55,8 96,1

3 ,3 3,9 100,0

77 7,7 100,0

923 92,3

1000 100,0

ano

ne

neuvedl(a)

Total

Valid

0Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Celkem 31 můžů z respondentů, kteří přiznávají sexuální agresi vypovídá 

o tom, že partnerku donucovali k dráždění svého penisu partnerky rukou.

V tabulce č. 5 uvádíme odpověď na otázku „ Nutil jsem ji k análnímu styku 

(styku do konečníku) “ Možná odpověď Ano - Ne 

Tabulka č. 5

NUTIL: K ANÁLNÍMU STYKU

16 1,6 20,8 20,8

58 5,8 75,3 96,1

3 ,3 3,9 100,0

77 7,7 100,0

923 92,3

1000 100,0

ano

ne

neuvedl(a)

Total

Valid

0Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Nejméně mužů vypovědělo o tom, že partnerku nutilo k análnímu styku. 

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že nejčastější formou vynuceného sexu je 

vaginální soulož. Druhou nejčastější formou vynuceného sexuálního kontaktu 
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byla felace, méně často muži partnerku nutili k dráždění svého penisu rukou a 

nejméně často k análnímu styku.

U mužských respondentů, kteří přiznali sexuální donucování jsme se 

dotazovali, zda se jednalo o ojedinělý skutek, či zda se sexuálně agresivní 

jednání opakovalo.

V tabulce č. 6 uvádíme odpověď na otázku „ K vynucenému sexuálnímu styku 

došlo: Jen jednou – Opakovaně“

Tabulka č. 6

NUTIL(A) NÁSILÍM NEBO HROZBAMI K POHL. STYKU: FREKVENCE

36 3,6 46,8 46,8

41 4,1 53,2 100,0

77 7,7 100,0

923 92,3

1000 100,0

jednou

opakovaně

Total

Valid

0Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Z tabulky je zřejmé, že více sexuálně agresivních mužů přiznalo opakované 

donucování než ojedinělé. Ze 7,7% mužů, kteří přiznávají sexuální násilí, 3,6%

vypovědělo o tom, že nutili násilím nebo hrozbami ženu k sexuálnímu styku 

jedenkrát a 4,1% vypovědělo, že nutili ženu k sexuálnímu styku opakovaně.

U mužů, kteří přiznali jednorázovou sexuální agresi byl následně zjišťován 

jejich vztah k této ženě.

V tabulce č. 7 uvádíme odpověď na otázku „ Jednalo se o: manželku, stálou 

partnerku – jinou známou ženu – neznámou ženu“ 
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Tabulka č. 7

NUTIL(A) NÁSILÍM NEBO HROZBAMI K POHL. STYKU JEDNOU: PARTN.

17 1,7 47,2 47,2

16 1,6 44,4 91,7

3 ,3 8,3 100,0

36 3,6 100,0

964 96,4

1000 100,0

stálá(ý) partn.

známá(ý) žena(muž)

neznámá(ý) žena(muž)

Total

Valid

0Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že v převážné většině případů se obětí 

ojedinělé sexuální agrese pachatele stala známá žena. Z respondentů, kteří 

přiznali, že jedenkrát donucovali ženu k sexuálnímu styku se jednalo převážně 

o stálou partnerku či o jinou známou ženu. Pouze ojediněle se obětí ojedinělé 

sexuální agrese pachatele stala neznámá žena.

U respondentů, kteří přiznali, že nutili násilím nebo hrozbami nějakou ženu 

k pohlavnímu styku opakovaně bylo zjišťováno zda k opakované sexuální 

agresi docházelo ve vztahu k jedné partnerce či různým partnerkám. 

V případě, že respondent uvedl, že opakovaně byl zjišťován i jejich počet.

V tabulce č. 8 uvádíme odpověď na otázku „ Jednalo se vždy o stejnou 

partnerku – Nutil jsem ke styku více žen: kolik celkem“ 

Tabulka č. 8

NUTIL(A) NÁSILÍM NEBO HROZBAMI K POHL. STYKU VÍCEKRÁT: PARTN.

23 2,3 56,1 56,1

18 1,8 43,9 100,0

41 4,1 100,0

959 95,9

1000 100,0

vždy stejná(ý) partn.

více partn.

Total

Valid

0Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Muži, kteří přiznávají, že donucovali ženu k sexuálnímu styku opakovaně 

častěji vypovídají, že k pohlavnímu styku donucovali stejnou partnerku, méně 

často pak více partnerek. Z 18 mužů, kteří přiznali donucování většího počtu 

partnerek 1 muž uvedl, že k sexuálnímu styku nutil dvě partnerky, 5 mužů 

uvedlo, že k sexuálnímu styku nutili tři partnerky, 2 muži pak donucovali čtyři 

partnerky a 2 muži přiznali donucování pěti partnerek. Celkem 8 mužů počet 

partnerek, které nutili k sexuálnímu styku neuvedlo.

Následně byla v dotazníku zjišťována prevalence homosexuální sexuální 

agrese. Mužských respondentů jsme se dotazovali zda někdy oni sami přinutili 

násilím nebo hrozbami nějakého muže k pohlavnímu styku. Pouze 4 muži 

přiznali homosexuální sexuální agresi. Z toho 3 vypověděli o ojedinělém 

donucování k sexuálnímu styku a 1 respondent o opakovaném donucování. 

Z výsledků tedy jednoznačně vyplývá, že naprostá většina mužů se 

homosexuální sexuální agrese nedopouští, či ji minimálně přiznává.

2.2.1.2. Zpracování výsledků dle základních 
sociodemografických charakteristik

Následně bylo provedeno srovnání dvou skupin respondentů podle základních 

sociodemografických charakteristik, tedy na základě vzdělání (bez maturity 

nebo minimálně s maturitou), náboženství (římskokatolické, jiné nebo ateista), 

velikosti místa bydliště (do 4 999 obyvatel, 5 000 až 99 999 obyvatel, 

nad 100 000 obyvatel) a podle věku (rozděleno do 5 kategorií: 15 –17 let, 18 -

29, 30 - 44, 45 – 59, 60 a více let). Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 9 až 

č. 12.
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2.2.1.2.1. Zpracování výsledků dle vzdělání

Tabulka č. 9

Srovnání souborů pachatelů a nepachatelů sexuálního násilí dle vzdělání

Nutil násilím nebo hrozbami k pohl. styku

Ne Ano

N % N %

VZDĚLÁNÍ
bez maturity 393 90% 42 10%

s maturitou 523 94% 35 6%

Celkem 916 77

² (df = 1) = 3,910; p = 0,048.

Z výsledků plyne, že skupina pachatelů sexuální agrese je statisticky 

významně méně vzdělaná než skupina těch respondentů, kteří se sexuálního 

násilí nedopustili.

2.2.1.2.2. Zpracování výsledků dle náboženského vyznání

Tabulka č. 10

Srovnání souborů pachatelů a nepachatelů sexuálního násilí dle 

náboženského vyznání

Nutil násilím nebo hrozbami k pohl. styku

Ne Ano

N % N %

VYZNÁNÍ

římskokatolické 215 89% 27 11%

jiné víry 176 95% 9 5%

nevěřící 516 93% 41 7%

Celkem 902 77
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² (df = 2) = 6,139; p = 0,046.

Z výsledků vyplývá, že skupina pachatelů sexuální agrese je statisticky 

významně častěji římskokatolického vyznání, než skupina respondentů, která 

se sexuální agrese nedopustila. ZAR pachatelů sexuální agrese 

římskokatolického vyznání nabývá hodnoty 2,2. Zajímavé je zjištění, že muži 

římskokatolické víry ve 14 případech (82%) vypovídali o tom, že k sexuálnímu 

kontaktu donucovali vždy stejnou partnerku a pouze ve 3 případech se jednalo 

o více partnerek (18%). U mužů jiného vyznání i nevěřících převažovalo v obou 

případech donucování více partnerek k sexuálnímu kontaktu. 

2.2.1.2.3. Zpracování výsledků dle věku

Tabulka č. 11

Srovnání souborů pachatelů a nepachatelů sexuálního násilí dle věku

Nutil(a) násilím nebo hrozbami k pohl. styku

Ne Ano

N % N %

VĚK

15 - 17 let 65 98% 1 2%

18 - 29 let 222 95% 11 5%

30 - 44 let 224 90% 26 10%

45 - 59 let 224 90% 24 10%

60 a více let 182 92% 15 8%

Celkem 917 77

² (df = 4) = 10,332; p = 0,035. Pouze jeden muž v kategorii do 18 let, 

vypověděl o vlastním sexuálně agresivním chování. O vlastní sexuální agresi 

vypovědělo signifikantně více mužů nad 18 – 29 let. ZAR zde nabývá hodnoty 

2,0.
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2.2.1.2.4. Zpracování výsledků dle velikosti místa bydliště

Tabulka č. 12

Srovnání souborů pachatelů a nepachatelů sexuálního násilí dle velikosti místa 

bydliště

Nutil(a) násilím nebo hrozbami k pohl. styku

Ne Ano

N % N %

VELIKOST 
MÍSTA

BYDLIŠTĚ

do 4 999 
obyvatel

330 93% 26 7%

5 000 - 99 999 

obyv
395 91% 40 9%

100 000 a více 

obyv
192 95% 11 5%

Celkem 917 77

Z hlediska velikosti místa bydliště se mezi pachateli sexuální agrese a muži, 

kteří se sexuální agrese nedopustili neprojevil statisticky významný rozdíl: ²

(df = 2) = 2,915.

SOUHRN

Závěrem lze říci, že skupina pachatelů sexuální agrese je signifikantně méně 

vzdělaná, než skupina respondentů nepachatelů. Pachatelé jsou častěji 

římskokatolického vyznání než nepachatelé. Z hlediska věku starší muži více 

přiznávají sexuálně agresivní jednání. Z hlediska velikosti místa bydliště se 

mezi dvěma sledovanými skupinami respondentů neprojevil rozdíl.
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2.2.1.3. Zpracování výsledků dle vybraných 
psychosexuálních charakteristik

Pro další výzkumné účely byl zkoumaný soubor mužů rozdělen na dvě skupiny. 

Tyto skupiny respondentů, tzn. ty, kteří přiznávají sexuálně agresivní jednání a 

ty, kteří sexuálně agresivní jednání nepřiznávají, pak byly dále srovnávány 

z hlediska specifických charakteristik psychosexuálního vývoje. Výsledky 

nalezneme v tabulkách č. 13 - č. 28.

2.2.1.3.1. Psychosexuální vývoj u mužů

Tabulka č.13

První schůzka

První schůzka
pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud neměl 0 0% 35 4%

Již měl 77 100% 879 96%

Poprvé ve věku
X = 15,68

SD = 2,46

X = 15,71

SD = 3,32

V ukazateli zda muži již měli první schůzku jsme nezjistili mezi oběma 

zkoumanými skupinami žádné statisticky významné rozdíly: ²(df = 1) = 3,057, 

a to ani z hlediska věku první schůzky: t(df = 951) = 0,104.

Tabulka č. 14

První polibek

První polibek pachatelé

N %

nepachatelé

N % 

Dosud ne 0 0% 30 3%

Již ano 77 100% 884 97%

Poprvé ve věku X= 14,91

SD =3,44

X = 15,35

SD = 2,69
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V tomto ukazateli jsme nezjistili mezi oběma zkoumanými skupinami žádné 

statisticky významné rozdíly: ²(df = 1) = 2,606 a to ani z hlediska věku, kdy 

k prvnímu polibku došlo: t(df = 954) = 1,338. 

Tabulka č. 15

První zamilování

Poprvé zamilován pachatelé

N %

nepachatelé

N % 

Dosud ne 0 0% 29 3%

Již ano 77 100% 886 97%

Ve věku X = 15,12

SD = 4,23

X =15,02

SD = 3,24

V tomto ukazateli jsme nezjistili mezi oběma zkoumanými skupinami žádné 

statisticky významné rozdíly: ²(df = 1) = 2,514 a to ani z hlediska věku prvního 

zamilování: t(df = 954) = 0,249.

Tabulka č. 16

První partnerský vztah

První partner. vztah

delší než 6 měsíců

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud ne 2 3% 103 11%

Již ano 75 97% 812 89%

Ve věku X = 17,82

SD = 3,09

X =18,27

SD = 2,88

Těchto vztahů celkem X = 6,30

SD = 7,74

X = 3,66

SD = 3,63

Z tabulky č. 16 vyplývá, že respondenti, kteří přiznávají sexuálně agresivní 

jednání, měli statisticky významně častěji delší partnerský vztah: ²(df = 1) = 

5,627; p = 0,018. U mužů, kteří takový vztah již prožili, nebyly shledány 
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statisticky významné rozdíly ve věku kdy k němu došlo poprvé: t(875) = 1,259, 

ale v počtu těchto vztahů. Pachatelé sexuální agrese uvádějí signifikantně větší 

počet těchto vztahů: t(767) = 4,977; p = 0,001 než muži, kteří sexuální agresi 

nepřiznávají. 

Tabulka č. 17

První onanie

Poprvé onanoval pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud ne 4 5% 107 12%

Již ano 73 95% 805 88%

Ve věku X = 15,44

SD = 8,73

X = 14,31

SD = 3,00

V této charakteristice nebyly mezi zkoumanými skupinami zjištěny žádné

výrazné rozdíly: ²(df = 1) = 3,046. Statisticky významný byl pouze rozdíl ve 

věku, kdy respondenti poprvé onanovali: t(df = 862) =2,421; p = 0,016 přičemž 

muži nepachatelé, kteří již onanovali, začali onanovat dříve než pachatelé 

sexuální agrese.

Tabulka č. 18

První výron semene

Věk prvního výronu
semene

pachatelé nepachatelé

Ve věku X = 14,20

SD = 2,90

X = 14,31

SD = 2,34

Z výsledků uvedených v tabulce č. 18 plyne, že respondenti, kteří vypověděli, 

že spáchali sexuální agresi se ve věku první ejakulace nelišili od mužů 

nepachatelů: t(df = 915) = 0,382.
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Tabulka č. 19

Onanie v současnosti

V současnosti onanuje pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vůbec ne 46 60% 476 52%

Ano 31 40% 433 48%

Průměrně kolikrát 

za měsíc

X = 8,27

SD = 8,89

X = 7,22

SD = 7,70

Mezi oběma skupinami nebyly v tomto ukazateli zaznamenány žádné 

statisticky významné rozdíly: ²(df = 1) = 1,550 a to ani z hlediska toho, jak 

často respondenti onanují: t(df = 457) = 0,711.

Tabulka č. 20

První necking

Poprvé necking pachatelé

N %

nepachatelé

N % 

Dosud ne 3 4% 76 8%

Již ano 74 96% 835 92%

Ve věku X = 16,55

SD = 3,00

X =16,88

SD = 2,68

Obě zkoumané skupiny se mezi sebou nelišily statisticky významně v tom, zda 

již zažily necking: ²(df = 1) = 1,908 ani z hlediska věku, kdy k tomu došlo: 

t(903) = 0,984
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Tabulka č. 21

První petting

Poprvé petting pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud ne 2 3% 86 9%

Již ano 74 97% 825 91%

Ve věku X = 17,77

SD = 3,54

X = 17,74

SD = 2,79

Pokud jde o tento ukazatel, výsledky byly statisticky významné. Pachatelé 

sexuální agrese častěji vypověděli, že petting již zažili: ²(df = 1) = 4,004; p = 

0,045, ale respondenti se nelišili ve věku ve kterém tuto zkušenost získali: t(df 

= 893) = 0,093. 

Tabulka č. 22

První soulož

První soulož pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud ne 0 0% 77 8%

Již ano 77 100% 840 82%

Ve věku X = 17,45

SD = 2,66

X = 18,09

SD = 2,40

Statisticky významné rozdíly mezi oběma skupinami byly zaznamenány pokud 

jde o kritérium první soulože: ²(df = 1) = 7,009; p = 0,008. Respondenti, kteří 

uvedli, spáchali sexuálně agresivní čin, významně častěji již souložili než muži, 

kteří sexuální agresi nepřiznávají a také zažili první soulož v dřívějším věku 

než nepachatelé: t(df =908) =2,199; p =0,028.
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Tabulka č. 23

Potíže se ztopořením při první souloži

Při první souloži potíže 
se ztopořením

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ano 14 18% 107 13%

Ne 62 82% 715 87%

Výsledky uvedené v tabulce č. 23 ukazují, že respondenti přiznávající sexuální 

agresi se statisticky významně neliší od těch kteří sexuální agresi nepřiznávají

pokud jde o kritérium erektilních potíží při první souloži: ²(df = 1) = 1,743.

Tabulka č. 24

První soulož z iniciativy

První soulož z iniciativy pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud ne 0 0% 77 8%

Z mé 41 53% 327 36%

Z partnerčiny 15 19% 131 14%

Obou 21 27% 374 41%

Respondenti v obou skupinách se od sebe vysoce statisticky významně lišili 

v ukazateli toho, z čí iniciativy se uskutečnila jejich první soulož: ²(df = 3) = 

16,839; p = 0,001. Zatímco pachatelé sexuální agrese výrazně častěji byli sami 

iniciátory uskutečnění soulože: ZAR =3,0, muži nepachatelé zase ve větším 

počtu případů uskutečnili první soulož z iniciativy obou partnerů: ZAR = 2,4.
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Tabulka č. 25

Věk partnerky při první souloži

Věk partnerky pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Starší 23 30% 229 27%

Mladší 24 31% 335 40%

Stejně stará 30 39% 272 33%

V charakteristice věku partnerky při první souloži se obě skupiny statisticky

významně nelišily: ²(df = 2) = 2,458. 

Tabulka č. 26

Partnerka při prvním pohlavním styku, délka známosti

První pohlavní styk pachatelé

N %

nepachatelé

N %

S náhod.partnerkou 29 38% 264 32%

Se stálou partnerkou 48 62% 573 68%

Po kolika měsících 

známosti 

X = 4,57

SD = 3,76

X = 6,10

SD = 7,91

V ukazateli, zda byl první pohlavní styk uskutečněn se stálou nebo náhodnou 

partnerkou se neprokázal mezi oběma skupinami statisticky významný rozdíl:

²(df = 1) = 1,213 a rozdíl mezi skupinami nebyl ani v počtu měsíců známosti, 

které předcházely prvnímu pohlavnímu styku: t(df = 602) = 1,312.
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Tabulka č. 27

Počet partnerek

Pohlavní styky v životě pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud ne 0 0% 77 8%

Ano 77 100% 840 92%

Počet partnerek v životě X = 18,49

SD = 30,85

X = 7,68

SD = 9,29

Počet partnerek 
v posled. roce

X = 2,90

SD = 5,41

X = 1,49

SD = 1,85

Počet partnerek v

posled. 5 letech

X = 6,41

SD = 18,39

X = 2,74

SD = 3,72

Jak je z tabulky zřejmé, obě skupiny respondentů se statisticky vysoce lišily 

z hlediska uskutečněných pohlavních styků: ²(df = 1) = 7,01; p = 0,008, 

přičemž muži nepřiznávající sexuální agresi častěji uváděli, že dosud neměli 

pohlavní styk. Mezi oběma skupinami byly vysoce statisticky signifikantní 

rozdíly pokud jde o počet partnerek v dosavadním životě: t(df = 893) = 7,103; 

p = 0,001 ale i pokud jde o počet partnerek v posledním roce: 

t(df =709) =4,461; p = 0,001 i pokud jde o počet partnerek v posledních 5 

letech: t(df =759) =4,432; p = 0,001. Pachatelé sexuální agrese měli jak více 

sexuálních partnerek v dosavadním životě, tak v posledním roce i v posledních 

5 letech.
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Tabulka č. 28

pohlavní styky s náhodnými partnerkami

Pohlavní styky s náhod. 
partnerkami

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud ne 10 13% 389 44%

Ano 67 87% 490 56%

Počet náhod. partnerek v 
životě

X = 9,79

SD = 16,12

X = 4,15

SD = 5,48

Počet náhod. partnerek

za posled. rok

X = 4,06

SD = 2,71

X = 1,93

SD = 6,25

Pachatelé sexuální agrese výrazně častěji přiznávají styky s náhodnými 

partnerkami než nepachatelé: ²(df =1) = 28,47; p = 0,001. Statisticky vysoce 

významné rozdíly muži vykazovali v dalších charakteristikách, a to v počtu 

náhodných partnerek s kterými uskutečnili pohlavní styk jak během svého 

života: t(df 542) =5661; p = 0,001, tak i v průběhu posledního rok: t(df = 174) 

=3,063; p = 0,003.

SOUHRN

Naše výsledky tedy ukazují, že se skupina mužů přiznávající sexuální agresi

od skupiny nepachatelů liší zejména větší mírou sexuálních zkušeností i větším 

sklonem k promiskuitnímu chování. 

Respondenti obou skupin se nelišili v tom zda již absolvovali první schůzku, 

poprvé se líbali či byly prvně zamilováni a to ani z hlediska věku, kdy k tomu 

došlo.

Pachatelé sexuální agrese již měli za sebou častěji delší partnerský vztah i 

počet delších vztahů byl u pachatelů vyšší, než u nepachatelů.

Z hlediska zkušenosti s onanií se dvě skupiny pachatelů nelišily, pachatelé 

však začali onanovat později než nepachatelé. V současnosti přiznávají onanii 



127

obě skupiny mužů podobně a zásadněji se neodlišují ani v četnosti této 

sexuální aktivity.

Z hlediska zkušenosti s neckingem se obě skupiny respondentů nelišily. 

Pachatelé však výrazně častěji zažili i petting. Všichni muži ze skupiny 

pachatelů již ejakulovali. Pachatelé také častěji již souložili a to v nižším věku 

než nepachatelé. První soulož proběhla u pachatelů častěji z jejich vlastní 

iniciativy, zatímco u nepachatelů z iniciativy obou partnerů. Skupiny se však 

nelišily z hlediska věku partnerky, délky předchozí známosti a ani toho, zda šlo 

o stálou či náhodnou partnerku.

Pachatelé sexuální agrese se od nepachatelů výrazně lišili v počtu partnerek. 

Pachatelé měli více sexuálních partnerek jak v posledním roce, tak 

v posledních pěti letech, ale i celkově v průběhu celého života. Častěji také 

přiznávají styky s náhodnými partnerkami a to jak v posledním roce, tak 

celoživotně.

2.2.1.3.2. Partnerská adaptace u mužů

Dalším faktorem, sledovaným v obou skupinách respondentů, byla partnerská 
adaptace. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 29 – 36.

Tabulka č. 29

První sňatek

První sňatek pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud ne 11 14% 317 35%

Již ano 66 86% 598 65%

Ve věku X = 24,26

SD = 3,35

X = 24,79

SD = 3,61

Ti respondenti, kteří uvedli, že spáchali sexuální agresi, byli častěji již ženatí: 

²(df = 1) = 13,30; p = 0,001, ve věku prvního sňatku se ženatí respondenti 
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z obou sledovaných skupin od sebe statisticky významně nelišili: t(df = 658) =

1,137.

Tabulka č. 30

První rozvod

První rozvod pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud ne 34 52% 447 75%

Již ano 31 48% 146 25%

Ve věku X = 31,23

SD = 5,50

X = 34,12

SD = 7,75

Po kolika letech

manželství

X = 7,97

SD = 5,74

X = 9,93

SD = 6,92

V charakteristice prvního rozvodu byly mezi respondenty zaznamenány

statisticky významné rozdíly: ²(df = 1) = 15,858; p = 0,001. Muži přiznávající 

sexuálně agresivní jednání byli častěji rozvedeni. Muži přiznávající sexuální 

agresi se rozváděli v nižším věku: t(df = 175) = 1,971; p = 0,05. V kriteriu

po kolika letech manželství k rozvodu došlo, však mezi skupinami nebyl 

shledán rozdíl: t(df = 175) = 1,47.

Tabulka č. 31

Počet manželství

Počet manželství

(1-3)

pachatelé

N = 62

nepachatelé

N = 556

kolikrát ženatý X = 1,42

SD = 0,39

X = 1,16

SD = 0,59

I v tomto ukazateli se mezi oběma skupinami projevily statisticky významné 

rozdíly: ²(df = 2) =21,685; p = 0,001. Nepachatelé byli častěji ženatí pouze 
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jedenkrát ZAR = 4,4, zatímco mezi pachateli sexuální agrese častěji nacházíme 

muže ženaté dvakrát ZAR = 3,7 či třikrát ZAR = 2,6.

Tabulka č. 32

Počet vlastních dětí

Počet vlastních dětí

(1 – 8)

pachatelé

N = 64

nepachatelé

N = 566

X = 2,50

SD = 1,32

X = 2,01

SD = 0,85

Statisticky významné rozdíly mezi skupinami se prokázaly i pokud jde o počet 

vlastních dětí: ²(df = 6) =30,921; p = 0,001. Pachatelé sexuální agrese byli 

častěji otci většího počtu dětí.

Tabulka č. 33

Mimomanželské styky

Mimomanželské styky pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Nebyl ženatý 11 14% 317 35%

Neměl tyto styky 14 18% 254 28%

Měl výjimečně 14 18% 187 21%

Měl příležitostně 26 34% 121 13%

Měl často 12 16% 32 4%

Obě skupiny respondentů se statisticky vysoce významně lišily 

v charakteristice mimomanželských sexuálních styků:²(df = 4) = 54,907; p = 

0,001. Respondenti přiznávající sexuální agresi byli častěji již ženatí, než 

respondenti, kteří ji nepřiznávají: ZAR = 3,7. Ženatí sexuální agresoři pak častěji 

než sexuálně neagresivní muži vypovídají o tom, že mimomanželské sexuální 

styky měli příležitostně: ZAR = 4,9 i o tom, že mimomanželské sexuální styky 

měli často: ZAR = 4,9.
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Tabulka č. 34

Počet partnerek v rámci mimomanželských styků

Počet partnerek 
(mimomanželské styky)

pachatelé nepachatelé

N = 51

X = 7,31

SD = 8,61

N = 318

X = 5,34

SD = 7,10

Z hlediska celkového počtu partnerek v rámci mimomanželských sexuálních 

styků však nebyly zaznamenány rozdíly mezi oběma skupinami: t(df = 367) =

1,791

Tabulka č. 35

Typ mimomanželského kontaktu

Mimomanželské styky

byly

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

příležitostné 31 60% 195 58%

delší známosti 5 10% 59 18%

obojí 16 31% 82 24%

V tomto kriteriu mezi skupinami respondentů nebyly shledány rozdíly:²(df = 2) 

= 2,464.

Tabulka č. 36

Stálý partnerský vztah v současnosti

Stálý partnerský vztah v 
současnosti

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ne 14 18% 248 27%

Ano 63 82% 666 73%

Délka vztahu (v 
měsících)

X = 125,47

SD = 165,41

X = 159,27

SD = 142,25
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Pokud jde o existenci stálého partnerského vztahu v současnosti, nebyly mezi 

respondenty obou skupin rozdíly: ²(df =1) = 2,926, sledované skupiny se 

nelišily ani z hlediska délky trvání tohoto vztahu: t(df = 661) = 1,504.

SOUHRN

Zjištění, týkající se partnerské adaptace respondentů, svědčí pro horší 

partnerskou adaptaci sexuálně agresivních mužů. Tito muži byli častěji již 

rozvedeni a rozváděli se v nižším věku než nepachatelé. Muži nepachatelé 

jsou častěji ženatí jedenkrát, zatímco mezi pachateli nacházíme více muže 

dvakrát či třikrát ženaté v porovnání s nepachateli. Pachatelé byli i častěji otci 

většího počtu dětí. Sexuálně agresivní muži přiznávají častěji mimomanželské 

styky než muži bez projevů sexuální agresivity. V celkovém počtu partnerek 

v rámci mimomanželských kontaktů však mezi oběma sledovanými skupinami 

respondentů nebyl shledán rozdíl. Obě skupiny mužů se však nelišily 

z hlediska přítomnosti stálého partnerského vztahu v současnosti, ani 

z pohledu délky jeho trvání.

2.2.1.3.3. Sexuální adaptace u mužů

Respondenti, kteří přiznávají vlastní sexuální chování a respondenti, kteří 

o sexuální agresi nereferují byli následně srovnáváni podle kritéria sexuální 

adaptace. O našich zjištěních referují tabulky č. 37 až č. 75. 
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Tabulka č. 37

Pohlavní styky se stálou partnerkou v současnosti

Pohlavní styky se stálou 
partnerkou v současnosti

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ne 5 8% 48 7%

Ano 58 92% 614 93%

Kolikrát za měsíc X = 10,52

SD = 14,85

X = 8,32

SD = 7,32

Obě skupiny respondentů se od sebe v tomto ukazateli statisticky významně 

nelišily: ²(df =1) = 0,040. Pachatelé se od nepachatelů nelišili ani z hlediska 

četnosti styků se stálou partnerkou: t(df = 656) = 1,915. 

Tabulka č. 38

Srovnání respondenta se sexuální partnerkou

Srovnání respondenta se 
sex. partnerkou

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Resp. náročnější 45 58% 374 46%

Resp. méně náročný 16 21% 143 18%

Sex. potřeby stejné 16 21% 300 37%

V sexuálních potřebách byly mezi dvěma skupinami respondentů shledány 

statisticky významné rozdíly: ²(df = 2) = 7,891; p = 0,019. Pachatelé sexuální 

agrese se hodnotí častěji jako sexuálně náročnější než partnerka ZAR = 2,1,

zatímco respondenti nepachatelé častěji vypovídají o stejných sexuálních 

potřebách ZAR = 2,8.
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Tabulka č. 39

Spokojenost se sexuálním životem

Spokojenost se sex. 
životem

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ano 52 71% 592 69%

Ne 21 29% 260 31%

V kritériu spokojenosti se sexuálním životem nebyl mezi dvěma skupinami 

respondentů shledán statisticky významný rozdíl: ²(df = 1) = 0,097.

Tabulka č. 40

Sexuální praktiky: penis do pochvy

Sexuální praktiky:

penis do pochvy

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vždy 60 80% 669 83%

V polovině a více

případů

13 17% 101 12%

Méně než v polovině

případů

2 3% 14 2%

Nikdy 0 0% 26 3%

Obě skupiny respondentů se v uvádění užití této praktiky v rámci partnerských 

sexuálních aktivit statisticky významně nelišily: ²(df =3) = 4,059. 
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Tabulka č. 41

Sexuální praktiky: penis do úst

Sexuální praktiky:

penis do úst

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vždy 16 21% 95 12%

V polovině a více

případů

13 17% 159 20%

Méně než v polovině

případů

33 44% 284 36%

Nikdy 13 17% 260 33%

V této sexuální aktivitě jsou rozdíly mezi skupinami statisticky významné: ²(df 

=3) = 11,460; p = 0,009, přičemž muži přiznávající sexuální agresi častěji 

uváděli, že felaci praktikují vždy: ZAR = 2,3, zatímco muži, kteří nepřiznávají 

sexuální agresi, ji častěji nepraktikují v žádném případě: ZAR = 2,7.

Tabulka č. 42

Sexuální praktiky: ejakulace do úst

Sexuální praktiky:

ejakulace do úst

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vždy 6 8% 25 3%

V polovině a více

případů

13 17% 49 6%

Méně než v polovině

případů

23 31% 183 23%

Nikdy 33 44% 541 68%

Obě skupiny respondentů se v uvádění užití této praktiky v rámci partnerských 

sexuálních aktivit statisticky vysoce významně lišily: ²(df =3) = 24,309; p = 

0,001, přičemž muži přiznávající sexuální agresi častěji uváděli, že ejakulaci 

do úst praktikují vždy: ZAR = 2,2, zatímco muži, kteří nepřiznávají sexuální 

agresi ji častěji nepraktikují v žádném případě: ZAR = 4,2.
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Tabulka č. 43

Sexuální praktiky: penis do konečníku

Sexuální praktiky:

penis do konečníku

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vždy 6 4% 13 2%

V polovině a více

případů

7 9% 30 4%

Méně než v polovině

případů

25 33% 123 15%

Nikdy 40 53% 631 79%

Obě skupiny respondentů se v uvádění užití této praktiky v rámci partnerských 

sexuálních aktivit statisticky vysoce významně lišily: ²(df =3) = 25,996; p = 

0,001, přičemž muži přiznávající sexuální agresi častěji uváděli, že tuto 

sexuální aktivitu praktikují více než v polovině případů: ZAR = 2,3, zatímco 

muži, kteří nepřiznávají sexuální agresi ji častěji nepraktikují v žádném případě:

ZAR = 5,1.

Tabulka č. 44

Sexuální praktiky: penis do ruky

Sexuální praktiky:

penis do ruky

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vždy 27 36% 248 31%

V polovině a více

případů

21 28% 203 25%

Méně než v polovině

případů

15 20% 204 25%

Nikdy 11 15% 146 18%

Z hlediska této sexuální aktivity se obě skupiny respondentů signifikantně 

nelišily: ²(df =3) = 0,560.
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Tabulka č. 45

Sexuální praktiky: penis jinam

Sexuální praktiky:

penis jinam

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vždy 7 9% 38 5%

V polovině a více

případů

13 18% 64 8%

Méně než v polovině

případů

25 34% 174 22%

Nikdy 29 39% 517 65%

Na otázku, zda v rámci partnerského sexu respondenti provádějí s penisem i 

nějakou jinou aktivitu než již byly vyjmenované, odpovědělo více mužů 

přiznávajících sexuální agresi kladně: ²(df =3) = 21,119; p = 0,001.

Nepachatelé častěji než sexuálně agresivní muži odpověděli, že nikdy: ZAR = 

4,4.

Tabulka č. 46

Sexuální praktiky: ústa na pochvu

Sexuální praktiky:

ústa na pochvu

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vždy 19 25% 137 17%

V polovině a více

případů

21 28% 211 26%

Méně než v polovině

případů

24 32% 222 28%

Nikdy 11 15% 228 29%

Obě skupiny respondentů se i v uvádění užití této sexuální praktiky statisticky 

významně lišily: ²(df =3) = 7,887; p = 0,048, přičemž muži, kteří nepřiznávají 

sexuální agresi ji častěji nepraktikují nikdy: ZAR = 2,6.
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Tabulka č. 47

Sexuální praktiky: ústa na konečník

Sexuální praktiky:

ústa na konečník

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vždy 5 7% 16 2%

V polovině a více

případů

5 7% 19 2%

Méně než v polovině

případů

6 8% 91 11%

Nikdy 58 78% 669 84%

I v uvádění této sexuální aktivity se obě skupiny respondentů statisticky 

významně lišily: ²(df =3) = 11,925; p = 0,008, přičemž muži, kteří přiznávají 

sexuální agresi ji častěji praktikují vždy: ZAR = 2,5 či v polovině a více případů.

Tabulka č. 48

Antikoncepce při prvním pohlavním styku

Antikoncepce při prvním 
pohlavním styku

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Žádná 44 57% 372 45%

Kondom 21 17% 264 32%

Pilulky 3 4% 60 7%

Přerušovaný styk 8 10% 121 15%

Neplodné dny 1 1% 10 1%

Pachatelé sexuální agrese při prvním styku v 57% nepoužili žádnou 

antikoncepci zatímco nepachatelé ji nepoužili pouze ve 45%. Obě skupiny 

sledovaných mužů nelze detailněji porovnat z hlediska antikoncepce při prvním 

sexuálním styku pro malý počet respondentů v subkategoriiích.
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Tabulka č. 49

Antikoncepce při styku se stálou partnerkou

Antikoncepce při styku 
se stálou partnerkou

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ne 27 36% 300 38%

Ano 49 64% 483 62%

Tabulka č.50

Antikoncepce při styku s náhodnou partnerkou

Antikoncepce při styku 
s náhodnou partnerkou 

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ne 20 30% 181 40%

Ano 46 70% 274 60%

Z hlediska antikoncepčního chování, o kterém vypovídají tabulky č. 49 a 50, se 

obě skupiny významně nelišly pokud jde o styk se stálou partnerkou: ²(df =1) 

= 0,228 ani pokud jde o styk s náhodnou partnerkou: ²(df =1) = 2,185.

Tabulka č. 51

Potřeba pohlavního vybití v současnosti

Potřeba pohlavního 
vybití v současnosti

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vůbec ne 24 31% 273 30%

Ano 53 69% 636 70%

Kolikrát za měsíc X = 12,00

SD = 1,45

X = 12,55

SD = 0,45

Kritérium potřeby sexuálního vybití v současnosti neprokázalo statisticky 

významné rozdíly mezi respondenty přiznávajícími sexuální agresi a

respondenty, kteří ji nepřiznávají a to ani pokud jde o existenci takové potřeby 
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vůbec: ²(df =1) =0,04, ani z hlediska její četnosti během 1 měsíce: t(df = 678) 

= 0,330.

Tabulka č. 52

Pohlavní vybití v současnosti

Pohlavní vybití v
současnosti

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Vůbec ne 12 16% 159 18%

Ano 64 84% 740 82%

Kolikrát za měsíc X = 9,97

SD = 9,27

X = 9,82

SD = 9,16

Ani v otázce na reálnou existenci sexuálního vybití se mezi dvěma skupinami 

respondentů neprojevil statisticky významný rozdíl: ²(df =1) =0,174. Z pohledu 

četnosti pohlavního vybití v průběhu 1 měsíce se také obě skupiny statisticky 

významně nelišily: t(df = 795) =0,121.

Tabulka č. 53 

Nejvyšší sexuální potřeba ve věku

pachatelé nepachatelé

Nejvyšší sex. potřebu cítil 
ve věku

N = 73

X = 24,07

SD = 7,01

N = 867

X = 22,79

SD = 6,88

V charakteristice věku, ve kterém respondenti cítili nejvyšší sexuální potřebu, 

se mezi sebou obě skupiny zásadně nelišily: t(df = 938) = 1,522.
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Tabulka č. 54

Délka milostné předehry, délka soulože

pachatelé nepachatelé

Délka milostné předehry 
při styku s partnerkou 
(počet minut)

N = 77

X = 16,91

SD = 11,65

N = 810

X = 17,72

SD = 12,86

Délka soulože (počet 
minut)

N = 77

X = 19,48

SD = 18,21

N = 808

X = 18,18

SD = 20,29

Mezi sledovanými skupinami mužů nebyly zaznamenány statisticky významné 

rozdíly jak v délce milostné předehry: t(df = 885) = 0,531, tak ani v délce 

soulože: t(df = 883) = 0,543. 

Tabulka č. 55

Nejvíce orgasmů za jeden den

pachatelé nepachatelé

Nejvíce orgasmů za 1 
den 

ve věku

N = 72

X = 25,13

SD = 6,85

N = 835

X = 23,11

SD = 6,23

Nejvíce orgasmů za 1 
den počet

N = 71

X = 4,01

SD = 1,72

N = 823

X = 4,09

SD = 2,37

Pokud jde o faktory, související s orgasmem, respondenti se lišili ve věku, kdy 

prožili za jeden den nejvíce orgasmů. Pachatelé sexuální agrese prožili nejvíce 

orgasmů za den ve vyšším věku než nepachatelé: t(df =905) =2,605; p = 0,009

v počtu orgasmů za den se obě skupiny nelišily: t(df = 892) = 0,281.
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Tabulka č. 56

Délka orgasmu

pachatelé nepachatelé

Délka vlastního orgasmu

(počet vteřin)

N = 77

X = 16,68

SD = 17,21

N = 849

X = 18,88

SD = 30,85

Délka orgasmu partnerky 
(počet vteřin)

N = 76

X = 22,82

SD = 23.63

N = 779

X = 26,38

SD = 46,28

Z hlediska odhadu délky vlastního orgasmu nebyly mezi respondenty 

významné rozdíly: t(df = 924) = 0,619 a podobně i pokud jde o odhad délky

orgasmu jejich partnerky: t(df = 853) = 0,663.

Tabulka č. 57

Sexuální poruchy v životě

Sexuální poruchy v 
životě

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 53 69% 777 85%

Trpěl 24 31% 138 15%

Z hlediska výskytu sexuálních dysfunkcí někdy v průběhu života se u dvou 

skupin respondentů projevily statisticky vysoce významné rozdíly:²(df =1) 

=13,452; p = 0,001. Pachatelé sexuální agrese významně častěji trpěli někdy 

v životě sexuální poruchou.
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Tabulka č. 58

Nedostatek sexuální potřeby

Nedostatkem sexuální
potřeby, touhy

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 15 63% 83 62%

Trpěl 9 38% 51 38%

(ve věku) X = 30, 29

SD = 14,57

X = 29,47

SD = 16,62

Z hlediska možného nedostatku sexuální potřeby se obě skupiny respondentů 

statisticky významně nelišily:²(df =1) =0,003 a nelišily se ani ve věku, kdy se 

u nich tato dysfunkce projevila:t(df = 50) =0,123

Tabulka č. 59

Předčasný výron semene

Předčasným výronem 
semene

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 11 46% 72 54%

Trpěl

(ve věku)

13 54%

X = 22,64

SD = 7,57

62 46%

X = 22,41

SD = 8,7

Ani v tomto ukazateli se obě skupiny respondentů statisticky významně nelišily

jak z hlediska výskytu dysfunkce:²(df =1) =509, tak z hlediska věku, kdy se 

porucha projevila:t(df = 65) =0,080.
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Tabulka č. 60

Poruchy ztopoření

Poruchami ztopoření pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 16 67% 78 58%

Trpěl

(ve věku)

8 33%

X = 38,29

SD = 11,07

57 42%

X = 40,84

SD = 16,6

V tomto ukazateli se obě skupiny respondentů statisticky významně nelišily jak 

z hlediska výskytu dysfunkce:²(df =1) =0,666, tak z hlediska věku, kdy se 

porucha projevila: t(df = 54) =0,113.

Tabulka č. 61

Neschopnost dosáhnout vyvrcholení

Neschopností dosáhnout 
vyvrcholení

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 17 71% 106 79%

Trpěl

(ve věku)

7 29%

X = 41, 00

SD = 6,51

29 21%

X = 41,05

SD = 20,5

V tomto ukazateli se obě skupiny respondentů statisticky významně nelišily jak 

z hlediska výskytu dysfunkce:²(df =1) =0,687, tak z hlediska věku, kdy se 

porucha projevila: t(df=23)=0,006.
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Tabulka č. 62

Nadměrná sexuální potřeba

Nadměrnou sexuální 
potřebou

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 12 50% 97 72%

Trpěl

(ve věku)

12 50%

X = 31,73

SD = 11,92

37 28%

X = 23,19

SD = 6,7

Pachatelé sexuální agrese statisticky významně častěji trpěli v průběhu života 

nadměrnou sexuální potřebou než muži, kteří nespáchali sexuální agresi:²(df 

=1) =4,769; p = 0,029. Nadměrnou sexuální potřebou trpěli ve vyšším věku než 

muži, kteří nespáchali sexuální agresi: t(df=41)=2,951; p = 0,05.

Tabulka č. 63

Bolesti a nepříjemné pocity při souloži

Bolestmi a nepříjemnými 
pocity při souloži

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 24 100% 123 92%

Trpěl

(ve věku)

0 0% 11 8%

X = 29,57

SD = 13,56

Žádný z mužů, který přiznává sexuální agresi neuvedl, že by dosud trpěl 

bolestmi a nepříjemnými pocity při souloži.
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Tabulka č. 64

Opožděná ejakulace

Opožděnou ejakulací pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 21 88% 123 92%

Trpěl

(ve věku)

3 13%

X = 41,33

SD = 8,08

11 8%

X = 30

SD = 10,83

Tabulka č. 65

Chybění ejakulace

Chyběním ejakulace pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 22 92% 120 90%

Trpěl

(ve věku)

2 8%

X = 25

14 10%

X = 41,30

SD = 18,67

Tabulka č.66

Jiná porucha

Jinou poruchou pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud netrpěl 23 96% 127 95%

Trpěl 1 4% 6 5%

U tabulek č. 63, č. 64, č. 65, a č. 66 nelze hodnotit statistickou významnost 

rozdílů mezi skupinou sexuálních agresorů a sexuálně neagresivních mužů,

pro nízký počet respondentů v jednotlivých kategoriích.

Pachatelé sexuální agrese, kteří přiznávají, že někdy v životě trpěli sexuální 

dysfunkcí statisticky významně častěji nutili partnerku k dráždění penisu ústy, 

než muži, kteří sex. poruchu nepřiznávají: ²(df =1) =10,956; p = 001. Ostatní 
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formy sexuální agrese nelze hodnotit pro nízký počet respondentů 

v jednotlivých kategoriích.

Následně bylo zjišťováno kolik mužů v obou sledovaných skupinách trpí 

sexuální poruchou v současné době a jakou formou této poruchy.

Tabulka č. 67

Sexuální poruchy v současnosti

Sexuální poruchy v 
současnosti

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Netrpí 64 85% 763 85%

Trpí 11 15% 135 15%

Z hlediska výskytu sexuálních dysfunkcí v současnosti se u dvou skupin 

respondentů neprojevily statisticky významné rozdíly: ²(df =1) =0,007; p = 

0,932.

S ohledem pro nízký počat respondentů u jednotlivých typů sexuálních 

dysfunkcí, nelze z hlediska aktuálních dysfunkcí sledované dvě skupiny mužů 

srovnávat.

Tabulka č. 68

Předstíral orgasmus

Předstíral orgasmus pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ano, jednou 4 7% 52 8%

Ano, opakovaně 17 29% 76 11%

Ne, nikdy 37 64% 560 81%

Respondenti přiznávající sexuální agresi častěji uváděli, že někdy předstírali

orgasmus: ²(df =2) = 16,415; p = 0,001, a to opakovaně ZAR = 4,0. Muži 

nepachatelé naopak orgasmus častěji nepředstírali nikdy ZAR =3,2.
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Tabulka č. 69

Pohlavní styk s prostitutkou

Pohlavní styk s

prostitutkou

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud neměl 38 49% 813 89%

Již měl 39 51% 101 11%

V této charakteristice byly zaznamenány statisticky významné rozdíly mezi 

pachateli sexuálního násilí a nepachateli. Pachatelé měli výrazně častěji 

zkušenosti s pohlavním stykem s prostitutkou: ²(df =1) = 91,796; p = 0,001.

Dále byly zjišťovány i formy sexuálního styku, které při komerčním sexu muži 

pachatelé a muži nepachatelé vyhledávali. Rozdíly mezi pachateli a 

nepachateli sexuální agrese ve formách sexuální agrese nebyly hodnotitelné 

pro nízký počet respondentů v jednotlivých subkagoriích. 

Pachatelé, kteří měli sexuální styk s prostitutkou se přiznávají nejčastěji 

k tomu, že donucovali ženu k dráždění penisu ústy:²(df =1) = 10,450; p = 

0,001. Mezi pachateli, kteří měli pohlavní styk s prostitutkou a pachateli, kteří 

ho neměli se neprojevil statisticky významný rozdíl k donucování k souloži:²(df 

=1) = 0,513 ani k masturbaci:²(df =1) = 2,987.

Muži, kteří přiznávají komerční sex signifikantně častěji nutili násilím nebo 

hrozbami k pohlavnímu styku partnerku opakovaně:²(df =1) = 7,507; p = 

0,006. V 36% se jednalo o stejnou partnerku a v 64% o více partnerek.

Tabulka č. 70

Užití kondomu při komerčním sexu

Při komerčním sexu užil 
kondom

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ne, nikdy 7 18% 4 4%

Ano, občas 8 21% 14 14%

Ano, vždy 24 62% 80 82%
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Muži, kteří přiznávají sexuální agresi statisticky významně méně často 

při sexuálním styku s prostitutkou použili kondom než skupina respondentů, 

kteří se sexuálního násilí nedopustili:²(df =2) = 8,839; p = 0,012. Respondenti, 

kteří se nedopustili sexuální agrese častěji při styku s prostitutkou užili kondom 

vždy: ZAR = 2,5, zatímco respondenti pachatelé sexuální agrese při styku 

s prostitutkou neužili kondom nikdy: ZAR = 2,7.

U obou skupin respondentů byl následně zjišťován výskyt pohlavních nemocí 

v průběhu života a v současné době a konkrétní formy tohoto onemocnění.

Tabulka č. 71

Pohlavně přenosná nemoc

Pohlavně přenosnou 
nemoc

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud neměl 60 78% 843 93%

Již měl 17 22% 66 7%

Respondenti, kteří přiznávají sexuální agresi, měli statisticky významně častěji 

v životě pohlavně přenosnou nemoc než respondenti, kteří se sexuálního násilí 

nedopustili:²(df =1) = 20,300; p = 0,001.

Tabulka č. 72

Kapavka

Kapavku pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud neměl 10 59% 46 70%

Již měl 7 41% 20 30%

Z hlediska výskytu kapavky v anamnéze nebyl u obou skupin respondentů 

shledán statisticky významný rozdíl:²(df =1) = 0,728.
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Tabulka č.73

Zánět močové trubice

Zánět močové trubice pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud neměl 11 65% 44 67%

Již měl 6 35% 22 33%

Stejně tak výskyt zánětu močové trubice v anamnéze obou skupin respondentů 

nebyl statisticky významně rozdílný:²(df =1) = 0,728.

Tabulka č.74

Filcky (muňky)

Filcky (muňky) pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Dosud neměl 8 47% 35 53%

Již měl 9 53% 31 47%

Ani výskyt filcek v anamnéze obou skupin respondentů nebyl statisticky 

významně rozdílný:²(df =1) = 0,193.

SOUHRN

Závěrem našich zjištění týkajících se sexuální adaptace obou skupin 

respondentů můžeme říci, že pachatelé sexuální agrese v sexuální oblasti více 

experimentují, ale jejich přístup k sexualitě je zároveň méně odpovědný, což 

přináší i konkrétní negativní dopady do jejich života. V kriteriu spokojenosti 

s pohlavním životem se obě skupiny respondentů nelišily.

Pachatelé hodnotí sebe sama častěji jako náročnější než svou sexuální 

partnerku, nepachatelé referují převážně o stejných sexuálních potřebách.

Pokud jde o konkrétní sexuální aktivity, muži pachatelé referovali o širším 

spektru běžně užívaných sexuálních praktik. Muži pachatelé referují, že častěji 
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při styku realizují felaci včetně ejakulace do úst, sami ústy dráždí pochvu či 

konečník partnerky, častěji realizují anální styk či jinou sexuální aktivitu 

s penisem (dotazníkem nezjišťovanou).

Pachatelé sexuální agrese referují častěji o tom, že někdy v průběhu života 

trpěli sexuální poruchou. Významně častěji trpěli nadměrnou sexuální 

potřebou, kterou trpěli ve vyšším věku než nepachatelé přiznávající tuto 

dysfunkci. Z hlediska aktuálního výskytu sexuálních dysfunkcí se obě skupiny 

respondentů nelišily.

Dále respondenti ze skupiny pachatelů sexuální agrese na rozdíl 

od nepachatelů uváděli častěji, že někdy v životě předstírali orgasmus a to 

opakovaně. Nejvíce orgasmů za jeden den zažili muži přiznávající sexuální 

agresi v pozdějším věku než muži nepachatelé.

Pachatelé sexuální agrese měli výrazně častěji zkušenosti s pohlavním stykem 

s prostitutkou. Ti pachatelé, kteří přiznávají komerční sex oprosti ostatním 

pachatelům referují častěji o tom, že partnerku donucovali k pohlavnímu styku 

opakovaně. Pachatelé při komerčním sexu také méně často užívali kondom 

než nepachatelé. Pachatelé také referují častěji než nepachatelé o tom, že měli 

někdy v životě pohlavní nemoc.

2.2.1.3.4. Sexuální orientace u mužů

Skupina respondentů, pachatelů sexuální agrese byla také porovnávána se 

skupinou mužů, kteří sexuální agresi nespáchali z hlediska specifických 

charakteristik souvisejících se sexuální orientací. Dosažené výsledky ilustrují 

tabulky č.75 až č. 78. 
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Tabulka č. 75. 

Homosexuální pohlavní styk

Homosexuální pohlavní 
styk

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ne, nikdy 71 93% 868 96%

Ano, jednou 3 4% 13 1%

Ano, opakovaně 2 3% 22 2%

Počet homosexuálních 
partnerů

X = 4

SD = 1,14

X = 4,8

SD = 2,46

Vyšší procento pachatelů přiznává homosexuální styk než procento

nepachatelů sexuální agrese. S ohledem na nízkou četnost jednotlivých 

kategorií nelze hodnotit statistickou významnost.

Tabulka č. 76

Homosexuální vztah v současnosti

Homosexuální vztah v 
současnosti

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Má - 6 86%

Nemá - 1 14%

O homosexuálním vztahu v současnosti vypovídali pouze nepachatelé.

Tabulka č. 77

Považuje se za homosexuála

Považuje se za 
homosexuála

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ne 73 97% 872 97%

Nejsem si jist 2 3% 16 2%

Ano 0 0% 7 1%
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Žádný z pachatelů sexuální agrese se nepovažuje za homosexuála, dva 

respondenti si nejsou jisti.

Pro nízký počet respondentů v jednotlivých subkategoriích nelze u tabulek 

č.76 - č. 77 vyhodnotit zda jsou rozdíly mezi skupinou pachatelů sexuální 

agrese a skupinou nepachatelů signifikantně významné.

Tabulka č. 78

Považuje se za bisexuála

Považuje se za
bisexuála

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ne 63 87% 749 87%

Ano 9 13% 115 13%

V tomto ukazateli se mezi muži, kteří přiznávají sexuálně agresivní chování 

statisticky významně neliší od respondentů, kteří se sexuálního násilí 

nedopustili:²(df =1) = 0,038.

SOUHRN

Většina respondentů, jak se ostatně dalo předpokládat, se za homosexuální či

bisexuální nepovažuje. Na závěr lze k charakteristice sexuální orientace 

u mužů říci, že naprostá většina respondentů z obou zkoumaných skupin nemá 

osobní zkušenosti s homosexuální ani bisexuální aktivitou.

2.2.1.3.5. Sexuální traumatizace u mužů

Respondenti z obou skupin se vyjadřovali ke svým traumatizujícím sexuálním 

zkušenostem z dětství. S ohledem na možnou vazbu mezi sexuální 

traumatizací a následným vlastním sexuálně agresivním jednáním bylo 

zjišťováno kolik z mužů referujících o sexuálním zneužití v dětství přiznává 

sexuální agresi vůči dospělému sexuálnímu objektu. O našich zjištěních 

vypovídají tabulky č. 79 až č. 82.
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Tabulka č. 79

Sexuální zneužití v dětství

Sexuální zneužití v dětství pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Ne, nikdy 72 94% 892 97%

Ano 5 6%

X = 12,4

SD = 1,52

21 3%

X = 13,05

SD = 1,93

Z hlediska sexuální traumatizace v dětském věku byly zaznamenány statisticky 

významné rozdíly mezi respondenty přiznávajícími sexuální agresi a těmi, kteří 

sexuální agresi nepřiznávají: ²(df =1) = 4,883; p = 0,027, přičemž respondenti 

nepachatelé častěji uváděli, že nemají žádnou osobní zkušenost se sexuálním 

zneužitím v dětství ZAR u těchto mužů nabývá hodnoty 2,2. Mezi oběma 

skupinami respondentů nebyl shledán rozdíl ve věku, kdy mělo docházet 

k sexuálnímu zneužití:t(df = 23) =0,696.

Z výsledků plyne, že pachatelé sexuální agrese se v dětství stávali statisticky 

významně častěji obětí sexuálního zneužívání než respondenti, kteří se 

sexuální agrese nedopustili.

Tabulka č 80. 

Pohlaví pachatele sexuálního zneužití

Pohlaví pachatele 
sexuálního zneužití

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Muž 3 60% 14 67%

Žena 2 40% 7 33%

K odlišnosti pohlaví pachatele sexuálního zneužití se u sledovaných dvou 

skupin nelze vyjádřit pro nízký počet respondentů v jednotlivých kategoriích.
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Tabulka č. 81

Požadavky pachatele sexuálního zneužití

Požadavky pachatele 
zneužití

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Osahávání 4 80% 15 75%

Onanování rukou 3 60% 9 45%

Dráždění penisu ústy 2 40% 4 20%

Vyžad. dráždění rukou 4 80% 9 47%

Vyžad. dráždění ústy 1 20% 5 26%

Vyžad. soulož do koneč. 0 0% 4 21%

Vyžad.soulož do pochvy 1 20% 2 11%

V tabulce č.81 nalezneme příslušné číselné a procentuální hodnoty vztahující 

se ke specifickým požadavkům pachatele sexuálního zneužití. Ve většině 

případů se jednalo o delikty menší závažnosti jako je osahávání, dráždění 

rukou a vynucená masturbace.

Tabulka č. 82

Vliv sexuálního zneužití na život

Vliv sexuálního zneužití na

život

pachatelé

N %

nepachatelé

N %

Nemělo vliv 3 60% 15 71%

Negativní vliv 1 20% 6 29%

Pozitivní vliv 1 20% 0 0%

U respondentů, kteří se stali obětí sexuální traumatizace v dětství, jsme

sledovali vliv této traumatické sexuální zkušenosti na jejich další život. Zjistili 

jsme, že ve většině případů muži nemají pocit, že by sexuální zneužití jejich 

život výrazněji ovlivnilo, a pokud ano, tak spíše negativně, o čemž referovali 

více muži- nepachatelé sexuální agrese. Z šesti mužů uvádějících negativní 

dopad sexuálního zneužití na jejich život všech šest vypovídá o nedostatečném 

sebevědomí jako důsledku zneužití, čtyři následně trpěli úzkostmi a depresemi, 
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dva sexuální poruchou, dva partnerskými problémy a jeden vypovídá o strachu 

z žen. Pouze jeden pachatel sexuální agrese uvádí následnou poruchu 

v podobě úzkostí a deprese. Jeden z pachatelů sexuální agrese vypovídá 

o pozitivních následcích sexuálního zneužití v dětství v podobě zvýšeného 

zájmu o sex, lepšího sexuálního prožívání i zvýšeného sebevědomí. V případě 

sexuálního zneužití v dětství lze předpokládat, že se však jedná o tzv. 

traumatickou sexualizaci, kdy došlo k předčasnému probuzení sexuálních 

potřeb, v důsledku věku neodpovídající sexuální stimulaci. Pouze jeden 

z respondentů nepachatelů vypověděl o následcích trvalého charakteru, v pěti 

případech se jednalo o dočasné následky. Žádný z pachatelů sexuální agrese, 

který byl sexuálně zneužit nevypověděl o následcích trvalého charakteru, 

pouze dva o dočasných následcích. Žádný z respondentů pro následky 

sexuálního zneužití nevyhledal specializovanou léčbu. 

SOUHRN

Jak celkově vyplynulo z našich zjištění, pachatelé sexuální agrese oproti 

nepachatelům častěji uváděli, že byli v dětství zneužiti, popřípadě zneužíváni. 

Nedomnívají se však, že by je zneužití v dalším životě závažněji poškodilo. 

2.2.1.3.6. Postoje mužů k sexu

Další oblastí našeho zájmu se staly sexuální postoje a názory na sexuální 

otázky u respondentů ze skupiny sexuálních agresorů a mužů, kteří sexuální 

agresi nepřiznávají.

Výsledky našich zjištění jsou zaznamenány v tabulkách č. 83 až č. 94.
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Tabulka č. 83

Názor na antikoncepci

Názor na antikoncepci pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Zásadně proti 10 13% 60 7%
Přirozené metody 15 19% 185 22%
Považuje za nutnou 52 68% 600 71%

Mezi oběma sledovanými skupinami respondentů nebyl shledán rozdíl 

v názoru na antikoncepci: ²(df =2) = 3,531.

Tabulka č. 84

Názor na interrupci

Názor na interrupci pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Naprosto nepřípustná 3 4% 27 3%
Přípustná- zdrav.důvody 19 25% 205 22%
Přípustná - i soc. důvody 14 18% 152 17%
Žena - právo rozhodnout 41 53% 529 58%

V názorech na interrupci nejsou rozdíly mezi oběma skupinami statisticky 

významné: ²(df =3) = 0,733.

Tabulka č. 85

Názor na sex. styky před manželstvím

Názor na sex. styky před 
manželstvím

pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Naprosto nepřípustné 2 3% 21 2%
Přípustné bez soulože 5 6% 34 4%
Přípustné – trvalý vztah 18 23% 352 39%
Přípustný i náhodný styk 52 68% 505 55%

Statisticky významně se obě skupiny nelišily ani v postojích vůči 

předmanželskému sexu: ²(df =3) = 7,664.
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Tabulka č. 86

Názor na prostituci

Názor na prostituci pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Zakázat, trestat muže i 
prostitutku

3 4% 75 8%

Zakázat, trestat jen 
prostitutku

2 3% 27 3%

Zakázat, trestat jen 
muže

0 0% 10 1%

Povolit s lékař. kontrolou 32 42% 511 56%
Povolit bez omezení 11 14% 83 9%
Nemá nic proti 29 38% 208 23%

Statisticky významný rozdíl se mezi oběma skupinami projevil v názorech

na řešení otázky prostituce: ²(df =5) = 13,843; p = 0,017, muži přiznávající 

sexuálně agresivní jednání častěji nemají nic proti prostituci než skupina 

nepachatelů: ZAR = 2,9; nepachatelé by na rozdíl od pachatelů sexuální agrese

častěji prostituci povolili s lékařskou kontrolou: ZAR = 2,4.

Tabulka č. 87

Názor na pornografii

Názor na pornografii pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Zakázat 3 4% 89 10%
Škodí, prodej jen ve 
spec. obchodech

9 12% 102 11%

Nevadí, ale prodej jen ve 
spec. obchodech

32 42% 442 48%

Nevadí, bez omezení 33 43% 282 31%

Respondenti z obou zkoumaných skupin dále vyjádřili svůj názor 

na pornografii, rozdíly mezi nimi však nejsou statisticky významné: ²(df =3) = 

6,540.
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Tabulka č. 88

Názor na skupinový sex

Názor na skupinový sex pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Nepřípustný 15 19% 203 22%
Přípustný, ale odmítá 25 32% 451 49%
Přípustný, neodmítá 37 48% 261 29%

K otázce skupinového sexu mají muži přiznávající sexuální agresi výrazně 

tolerantnější postoj než nepachatelé: ²(df =2) =13,440; p = 0,001, zatímco 

muži nepachatelé považují skupinový sex častěji za přípustný, ale odmítají ho:

ZAR = 2,8, muži přiznávající sexuální agresi ho považují častěji za přípustný a 

neodmítají ho: ZAR =3,6.

Tabulka č. 89

Zúčastnil se skupinového sexu

Zúčastnil se skupinového 
sexu

pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Ne 45 59% 773 86%
Ano, jednou 20 26% 99 11%
Ano, opakovaně 11 14% 31 3%

Z hlediska účasti na skupinovém sexu se obě skupiny mužů statisticky vysoce 

významně liší: ²(df =2) =39355; p = 0,001 Respondenti přiznávající sexuální 

agresi se častěji zúčastnili skupinového sexu a to jak jednou: ZAR =3,9, tak 

opakovaně: ZAR =4,6. Naopak respondenti, kteří nespáchali sexuální agresi 

jsou ve vztahu ke skupinovému sexu výrazně zdrženlivější, skupinového sexu 

se nezúčastnili: ZAR =6,0.

Tabulka č. 90

Názor na mimomanželské sexuální styky

Názor na mimomanžel. 
sexuální styky

pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Nepřípustné 10 13% 179 20%
Neodsuzuje,neprovozuje 13 17% 339 37%
Přirozené 54 70% 394 43%
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V postojích k mimomanželskému sexu se mezi respondenty objevily statisticky

vysoce významné rozdíly: ²(df =2) = 21,216; p = 0,001. Pachatelé sexuální

agrese oproti nepachatelům považují častěji mimomanželské styky 

za přirozené: ZAR =4,6, naopak nepachatelé je častěji než pachatelé 

neodsuzují, ale neprovozují: ZAR =3,6.

Tabulka č. 91

Názor na náhodné sexuální styky

Názor na náhodné 
sexuální styky

pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Nepřípustné 7 9% 145 16%
Neodsuzuje,neprovozuje 7 9% 329 36%
Přirozené 63 82% 441 48%

Pokud jde o názor na náhodné sexuální styky byly rozdíly mezi sledovanými 

skupinami opět statisticky vysoce významné: ²(df =2) =33,052; p = 0,001.

Převážná většina pachatelů je považuje za přirozené: ZAR =5,7. Muži 

nepachatelé jsou ve svých postojích konzervativnější. Oproti pachatelům se 

více mužů nepachatelů hlásí i k variantě neodsuzuji, ale neprovozuji: ZAR =4,8.

Tabulka č. 92

Názor na onanii

Názor na onanii pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Škodlivá 2 3% 40 4%
Neškodný zlozvyk 21 27% 213 23%
Přirozená 54 70% 661 72%

V názoru na onanii se obě skupiny zřetelně neodlišují, ke statistické 

významnosti se nelze pro malý počet respondentů v jednotlivých kategoriích 

vyjádřit.
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Tabulka č. 93

Názor na homosexualitu

Názor na homosexualitu pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Zlozvyk, trestat 1 1% 48 5%
Nemoc 18 23% 204 22%

Odchylka, škodí mládeži 11 14% 103 11%
Odchylka, neškodí 25 32% 286 31%
Přiroz. projev sexuality 22 29% 271 30%

V postojích k homosexualitě se obě skupiny podobají, ke statistické 

významnosti se nelze pro malý počet respondentů v jednotlivých kategoriích 

vyjádřit.

Tabulka č. 94

Zná někoho homosexuálního

Zná někoho 
homosexuálního

pachatelé
N %

nepachatelé
N %

zná 38 52% 445 52%

nezná 35 48% 418 48%

Sledované skupiny respondentů se neliší také v tom, zda znají někoho, kdo je 

homosexuální: ²(df =1) =0,006.

SOUHRN

Celkově se respondenti pachatelé jevili ve svých názorech a postojích vůči 

sexuálním otázkám jako benevolentnější a méně odpovědní, než respondenti

nepachatelé. Sledované skupiny se nelišily v názoru na antikoncepci, interrupci 

či předmanželský sex. Obdobný byl i trend týkající se názoru na onanii a 

homosexualitu (zde se však nelze vyjádřit k signifikantnosti výsledku pro malý 

počet respondentů). Zřetelné rozdíly se projevily v názorech na prostituci, proti 

které pachatelé na rozdíl od nepachatelů častěji nic nemají, nepachatelé by ji 

pak častěji než pachatelé povolili s lékařskou kontrolou. Výrazně tolerantnější 

postoj měli pachatelé i ke skupinovému sexu. Nejen, že ho častěji než 

nepachatelé považují za přípustný a neodmítají ho, ale jejich postoj se odráží i 
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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. Na rozdíl 

od pachatelů se nepachatelé spíše hlásili k možnosti- neodsuzuji, ale 

neprovozuji.

2.2.1.3.7. Sexuální informovanost u mužů

Posledním tématem v této kapitole, kterým jsme se zabývali, byla vlastní 

informovanost obou skupin respondentů o sexuálních otázkách. Zajímalo nás, 

z jakých zdrojů muži převážně čerpali své znalosti a informace v této oblasti a 

také do jaké míry svou informovanost o sexu považují za dostatečnou. 

S výsledky seznamují tabulky č. 95 až č. 96.

Tabulka č. 95

Zdroj informací o sexuálním životě

Informace o sexuálním 
životě získal zejména

pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Od rodičů 6 8% 50 5%
Ve škole 3 4% 71 8%
Film, rozhlas,TV,video 4 5% 105 12%
Časopisy,noviny 4 5% 88 10%
Knihy 15 19% 165 18%
Od kamarádů 37 48% 379 42%
Odjinud 0 0% 6 1%
Nebyl informován 8 10% 49 5%

Z tabulky č. 95 plyne, že respondenti v obou sledovaných skupinách čerpali 

své informace o sexu především od kamarádů a známých a na druhém místě 

pak z literatury.



162

Tabulka č. 96

Hodnocení vlastní sexuální informovanosti

Svou informovanost 
považuje za

pachatelé
N %

nepachatelé
N %

Nedostatečnou 3 4% 55 6%
Průměrnou 22 30% 403 45%
Dobrou 48 66% 441 49%

V otázce, zda považují svou informovanost o sexuálních otázkách 

za dostatečnou, se od sebe respondenti pachatelé sexuální agrese a 

respondenti nepachatelé významně liší: ²(df =2) = 7,531; p = 0,023. Pachatelé 

sexuální agrese považovali ve větší míře než muži nepachatelé svou 

informovanost o sexuálním životě za dobrou: ZAR =2,7. Jako průměrnou 

hodnotili svou informovanost o sexu spíše muži nepachatelé sexuální agrese, 

než pachatelé: ZAR =2,4.

SOUHRN

Z hlediska sexuální informovanosti lze shrnout, že respondenti z obou 

zkoumaných skupin se navzájem nelišili, pokud jde o hlavní zdroj jejich 

informací, na prvním místě shodně uvádějí kamarády, tedy skupinu vrstevníků, 

na druhém literaturu. Skupiny se však liší v hodnocení vlastní informovanosti 

v otázkách sexu. Pachatelé se hodnotí jako lépe informovaní než nepachatelé. 

2.2.1.4. Trendy v oblasti sexuálně agresivního chování u 
mužů

Komparace výsledků ve vybraných charakteristikách z let 1993, 1998 a 2003

Následující část práce se zabývá statistickým zhodnocením trendů v oblasti 

sexuálně agresivního jednání v České republice. Srovnávána byla data 

získaná v rámci opakovaných výzkumů sexuálního chování, které byly 

provedeny v letech 1993, 1998 a 2003. U některých charakteristik však nebyla 

data v prvním ani druhém dotazování získávána, což limituje naše zjištění. 
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Měli jsme možnost srovnávat změny výpovědí o sexuálně agresivním chování 

pouze u vzorku mužů. Otázky zaměřené na zjišťování výskytu a forem sexuální 

agrese u žen byly do dotazníku přičleněny až v roce 2003.

Tab č. 97

Počet mužů přiznávajících sexuální agresi

Počet mužů přiznávajících sexuální agresi N %

1993 41 5%

1998 76 8%

2003 77 8%

Celkem 8% českých mužů přiznalo, že se sexuálního násilí někdy dopustilo 

(stejně jako v roce 1998, což bylo o tři procenta více než v roce 1993). Pokud 

jde o sexuálně agresivní jednání, projevil se zde mezi roky 1993 a 1998

výrazný nárůst respondentů, kteří takové jednání přiznávají, díky tomuto 

rozdílu je i celkový výsledek statisticky významný: ²(df = 2) = 8,420; p = 0,015.

Graf č. 1
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U těch mužů, kteří přiznávají sexuální agresi, bylo následně zjišťováno k jaké 

formě sexuálního styku svůj protějšek nutili.

Tabulka č. 98

Nutil k souloži

Nutil k souloži N %

1993 34 94%

1998 61 73%

2003 52 70%

V tomto ukazateli, s možností srovnání všech tří opakování, se projevil 

statisticky významný trend snižování jeho prevalence: ²(df = 2) = 8,369; p = 

0,015. 

Tabulka č. 99

Nutil k dráždění penisu ústy

Nutil k dráždění penisu ústy N %

1993 18 49%

1998 31 39%

2003 40 54%

V tomto ukazateli se neprojevil statisticky významný rozdíl mezi sledovanými 

lety: ²(df = 2) = 3,428.

Tabulka č. 100

Nutil k masturbaci

Nutil k masturbaci N %

1993 21 60%

1998 51 65%

2003 31 42%
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Ve sledovaných letech se projevují statisticky významné rozdíly: ²(df = 2) = 

8,396; p = 0,015. V roce 2003 pachatelé méně vypovídají o donucování 

k masturbaci než v předchozích letech.

Možné příčiny těchto trendů jsou naznačeny v diskusní části naší práce.

2.2.2.SEXUÁLNÍ AGRESE U ŽEN

Tato kapitola disertační práce je zaměřena na prezentaci zjištěných výsledků,

týkajících se sexuálně agresivního chování žen.

2.2.2.1. Základní zpracování výsledků

V této kapitole disertační práce uvádíme odpovědi respondentek ženského 

souboru na otázky týkající se vlastní sexuální agrese.

V tabulce č. 101 uvádíme odpověď na otázku „ Nutila jste někdy násilím nebo 

hrozbami nějakého muže k pohlavnímu styku? Ne, nikdy – Ano, jednou – Ano,

opakovaně

Tabulka č. 101

NUTIL(A) NÁSILÍM NEBO HROZBAMI K POHL. STYKU

971 97,1 98,9 98,9

11 1,1 1,1 100,0

982 98,2 100,0

18 1,8

1000 100,0

ne

ano

Total

Valid

0Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Z tabulky zřetelně vyplývá, že se naprostá většina žen nechová sexuálně 

agresivně ve vztahu k opačnému pohlaví, či minimálně o sexuálním 
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donucování nevypovídá. Prevalence heterosexuální sexuální agrese 

přiznávaná ženami je velmi nízká. Pouze 11 žen z celého souboru vypovědělo 

o tom, že nutilo muže k pohlavnímu styku (18 žen na dotaz neodpovědělo,

u mužů jen 6). Stejně jako v případě mužských respondentů byly následně 

zjišťovány formy sexuálního styku, ke kterým ženy muže nutily. Nucení 

k souloži přiznává 8 respondentek, nucení k dráždění klitorisu ústy 6 

respondentek, nucení k dráždění klitorisu či pochvy rukou také 6 respondentek. 

Z jedenácti žen, které přiznávají donucování k sexuálnímu styku pět vypovídá 

o ojedinělém donucování a šest o opakovaném. Z pěti žen, které přiznávají 

ojedinělou sexuální agresi se ve čtyřech případech jednalo o stálého partnera a 

v jednom případě o známého muže. Ani jedenkrát se nestal objektem 

sexuálního nátlaku neznámý muž. Z šesti žen, které donucovaly k sexuálnímu 

styku muže opakovaně, se v polovině případů jednalo o stejného partnera a 

v polovině případů o různé partnery. Ze tří žen, které přiznaly opakovanou 

sexuální agresi jedna vypověděla o sexuálním donucování tří partnerů, jedna 

o sexuálním donucování pěti partnerů a jedna údaj nevyplnila.

Další zkoumanou oblastí byla prevalence homosexuální sexuální agrese u žen.

Respondentky odpovídaly na dotaz „ Nutila jste někdy násilím nebo hrozbami 

nějakou ženu k pohlavnímu styku?“ Varianty odpovědi byly: Ne, nikdy – Ano, 

jednou – Ano, opakovaně. Pouze 4 ženy ze zkoumaného souboru přiznávají, 

že nutily k sexuálnímu styku jinou ženu. Ve všech čtyřech případech ženy 

vypověděly o ojedinělém aktu sexuální agrese vůči partnerce stejného pohlaví.

2.2.3.SROVNÁNÍ NĚKTERÝCH VÝSLEDKŮ U ČESKÝCH MUŽŮ 

A ŽEN

Jak bylo možné očekávat muži přiznávají, ale jistě i páchají, významně častěji

sexuální násilí, než ženy. O sexuální agresi vůči ženě vypovědělo 77 mužů, 

což činí 8% z celkového počtu mužských respondentů. Vlastní sexuálně

agresivní jednání vůči muži přiznalo v dotazníku pouze 11 žen, tedy 1% 

z ženských respondentek. Prevalence výskytu mužské sexuální agresivity je 
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tedy signifikantně vyšší: ² (df =1) = 50,973; p = 0,001.

Zajímavé je zjištění, že respondentky téměř výlučně vypověděly o donucování 

stálého partnera (v 80%), minimálně známého muže (ve 20%) a vůbec 

o sexuálním donucování neznámého muže. Muži přiznávali donucování vlastní 

partnerky ve 47%, známé ženy ve 44%, a neznámé ženy v 8%. S ohledem 

na nízký počet ženských respondentek nelze zkoumat statistickou významnost 

těchto rozdílů.

Co se týče homosexuální sexuální agrese, přiznali ji jak muži tak ženy 

ve stejné míře. V obou případech se jednalo pouze o 4 respondenty, tedy 0, 

4% obou srovnávaných souborů.
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2.3. DISKUSE:

V této kapitole podáváme integrativní souhrn základních poznatků 

předkládané doktorské disertační práce. Vzhledem k povaze disertační práce 

se v rámci diskuse zaměříme na srovnání našich výsledků s výsledky 

srovnatelných výzkumů a to jak z českého prostředí tak ze zahraničí. Poznatky 

jsou uváděny do možných interpretačních vztahů. Členění diskusní části

odpovídá strukturou jednotlivým cílům, které byly stanoveny v empirické části.

Na závěr se v krátkosti zabýváme omezeními předkládaného výzkumu. 

2.3.1.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. Některé studie zaměřené 

na osobní výpověď o iniciaci nedobrovolného sexu však uvádí vysokou 

prevalenci tohoto jevu. Výsledky získané odlišnými výzkumníky na odlišných 

vzorcích populace se dramaticky liší. Vedle odlišného kulturního zázemí, které 

může být reálnou příčinou různé prevalence sexuální agrese, je zcela jistě 

na pozadí rozdílů ve výskytu tohoto jevu i odlišné operacionální vymezení 

sexuálního násilí i znásilnění v různých výzkumech. 

Užší vymezení sexuálního násilí pak logicky přináší nižší údaje 

o prevalenci jevu, širší definice zahrnující například sexuální nátlak a 

v některých případech i nechtěné dotyky přinášejí vysoké údaje o prevalenci. 

Důležitý je také vzorek, ze kterého studie vychází. Odlišné údaje jsou často 
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odvozovány z vzorků uvězněných pachatelů, pachatelů podstupujících léčbu, 

jiné odhady prevalence vznikají na základě výpovědí obětí, obracejících se 

o pomoc do krizových center pro dopad sexuální traumatizace. Další možností 

je sledování prevalence přímo u obecné populace či ze subpopulace, např. 

údaje získávané od vzorku studentů. Jak poukazují někteří autoři (Gámez –

Guadix a Straus 2008) tyto studie mohou nadhodnocovat prevalenci sexuální 

agrese v porovnání s daty získanýni na obecné populaci. Prevalence 

sexuálního násilí získávaná na vzorcích vysokoškolaček bývá dvakrát až třikrát 

vyšší než prevalence získaná na vzorku obecné populace (Wheeler et al., 

2002).

Naše data vypovídají o nižší prevalenci sexuální agrese v porovnání 

s výzkumy, realizovaných na souborech vysokoškoláků. Například Kossová a 

kol. (1987) vypovídá o tom, že až 25% vysokoškolských studentů přiznává, že 

donucovali partnerku k nechtěným sexuálním aktivitám. Z velkého souboru 

vysokoškolských studentů 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. Specificky 6,4% vypovědělo o sexuálně agresivním kontaktu, 

5,4% o donucování k sexuálním aktivitám a 5,9% o znásilnění či pokusu 

o znásilnění.

Vyšší údaje o prevalenci sexuálního násilí oproti našim výsledkům 

uvádějí autoři Rapaport a Burkhart (1984). Až 43% mužů z jejich výzkumného 

vzorku přiznává určitou formu vynucování si sexuálního kontaktu. 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. Ze zkoumaného vzorku mužů 27% připustilo donucování ženy 

k sexuálním aktivitám, 73% mužů vypovědělo, že nikdy nevytvářelo sexuální 
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nátlak na ženu. Vysoká čísla přináší i výzkum amerických autorek (Abbey et 

al., 2007) kdy ze 163 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. Ze vzorku 887 mužů 2, 

8% uvedlo, že násilím nebo hrozbami nutili jinou osobu k pohlavnímu styku.

Podle Máthého jsou slovenští muži zdrženlivější v takových aktivitách či v jejich 

přiznání.

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).

Převaha dat o prevalenci sexuální agrese, zejména u obecné populace, 

je získána ze strany oběti. Data získávaná od poškozených obětí bývají 

pravidelně vyšší, než data získávaná přímo od pachatelů sexuální agrese.

Tento fenomén může mít více vysvětlení. Částečným vysvětlením je 

skutečnost, že řada pachatelů jednala sexuálně agresivně ve vztahu k více 

obětem. Ve hře však pravděpodobně bude i ochota pachatelů o vlastní 

sexuální agresi vypovídat. Mezi pachateli sexuální agrese nacházíme i muže, 

kteří spáchali sexuální agresi, ale popírají ji (tzv. deniers). Jde o muže, kteří 

přiznávají, že měli sexuální kontakt s dotyčnou, ale popírají, že se jednalo 

o kontakt proti její vůli. Oběť však situaci vnímala odlišně. Na straně pachatele 

jsou ve hře kognitivní distorze a implicitní teorie, kterými je postiženo vnímání 

situace i její následná interpretace. Tito muži nám pak ve výzkumu vůbec 

nefigurují ve skupině těch, kteří se hlásí k sexuálně agresivnímu chování.

Kossová (1993) referuje, že 10 – 25% žen vypovídá o znásilnění v dospělosti. 

Z hlediska prevalence žen, které mají zkušenost s násilným přinucením

k pohlavnímu styku v populaci se výsledky reprezentativních průzkumů 

v různých zemích liší. Michael a kolegové (1994) například zjišťují mezi 

americkými ženami 22% těch, jež byly nuceny k pohlavnímu styku násilím. 

Autorky Tjadenová a Thoennesová (2000a) referují o tom, že o znásilnění či 
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pokusu o znásilnění vypovědělo 9,6% žen starších 18 let a celkově se 

v průběhu života stalo obětí dokonaného znásilnění či pokusu o znásilnění 17, 

6% amerických žen. 

U francouzských žen Spira a kol. (1994) zjistili pouze 4,4% (tito autoři 

přitom ale předpokládají, že skutečný výskyt bude až čtyřikrát vyšší). 

Z pohledu oběti bylo v České republice Weissem a Zvěřinou (2001) 

zjištěno, že 11, 6% žen starších 15 let vypovědělo o zážitku násilného 

sexuálního aktu v roce 1993 a 13, 5% žen v roce 1998. Obdobná data přináší 

výzkum sexuálního chování obyvatel Slovenska (Máthé, 2006). Tento výzkum 

se uskutečnil v roce 2004. Ze souboru 924 žen 13% vypovědělo, že ve věku 

mezi 9 a 49 lety je jiná osoba nutila k pohlavnímu styku. 

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 jsou

do výzkumů zahrnovány odlišné formy sexuálního nátlaku. Struckman-

Johnsonová a Struckman-Johnson (1998) například zjistili, že z 318 jimi 

zkoumaných mužů bylo 43% vystaveno alespoň jednou sexuálnímu

donucování ze strany žen. U 75% z nich šlo o verbální nátlak, ve 40% o pokus 

muže opít, v 19% zastrašování odebráním lásky a v 8% o fyzické omezování. 

Anderson a Aymami (1993) zjistili, že ve vzorku 128 vysokoškoláků 44,9%

vypovědělo o snaze ženy je opít, u 20,3% 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,
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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.

Pokud se týče prevalence homosexuální agrese u mužů, pouze 4 muži 

ze sledovaného souboru přiznávají sexuálně agresivní jednání vůči osobě

stejného pohlaví. Z celkového počtu mužských respondentů se jedná o 0,4%. 

Obdobná je situace u žen. Pouze 4 ženy ze zkoumaného souboru přiznávají, 

že nutily k sexuálnímu styku jinou ženu, jedná se tedy také o 0,4% souboru. 

Údaje o prevalenci homosexuální sexuální agrese jsou obtížně srovnatelné 

s ohledem na skutečnost, že většina výzkumů vychází výlučně 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. Srovnatelné údaje o pachatelích homosexuální 

agrese z pohledu populace jako celku nemáme k dispozici. Výzkum berlínské 

homosexuální komunity (Krahe et al., 2000) zjišťoval jak sexuální viktimizaci

respondentů, tak jejich vlastní sexuální agresi. Údaje o prevalenci sexuální 

agrese zjišťované u homosexuálních mužů v roli agresora byly nižší, než jim 

odpovídající údaje o viktimizaci (což odpovídá výše zmíněným zkušenostem 

výzkumů zaměřeným na prevalenci heterosexuální sexuální agrese). Přes 5% 

respondentů přiznalo užití fyzické síly či vyhrožování násilím muži, který neměl 

zájem o sexuální kontakt. Přes 16% vypovědělo, že se pokusili zneužít mužovy 

indispozice efektivně se bránit a 6% přiznalo verbální nátlak a donucování.

Prevalence sexuálních aktů, které je možno kvalifikovat jako znásilnění, byla 

11, 3%. Celkově 16,1% homosexuálních mužů vypovědělo o sexuální 

viktimizaci která naplňuje právní vymezení znásilnění. Watermanová, 
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Dawsonová a Bologna (1989) poukazují na skutečnost, že o sexuálním násilí 

v současném nebo nedávném vztahu referovalo 12% z dotázaných 

homosexuálů. Z britské komunity gayů přiznalo 28%, že bylo nuceno mužem 

k sexuálnímu kontaktu (Hickson et al., 1994). Obdobné výsledky přicházejí 

z USA, kde 29% ze zkoumaných homosexuálních a bisexuálních mužů 

vypovědělo o sexuálním donucování (Kalichman, Rompa, 1995).

Podobný je stav vědeckého poznání týkající se ženské homosexuální 

sexuální agrese. Dosud byla zkoumána pouze u lesbických žen a to zejména 

v roli oběti. Například Loulanová (1987) zjistila až 17% zkušenost se 

znásilněním spáchaným družkou, milenkou nebo přítelkyní. Watermanová et 

al. (1989) zjistili, že z 36 lesbických studentek třetina referovala o vynuceném 

sexu v současném či v bývalém vztahu. Tjaden et al. (1999) uvádějí, že 11%

ze 79 žen, které žily s partnerkou ve společné domácnosti uvedlo, že byly 

znásilněny a/nebo fyzicky zneužívány partnerkou. O překvapivě vysoké 

prevalenci sexuální agrese referují Waldner-Haugrud a Vaden-Gratch (1997) 

v jejichž studii až 52% lesbických žen a homosexuálních mužů vypovědělo 

o zkušenosti se sexuálním násilím.

Pokud se týká našich výzkumných závěrů je zřejmé, že homosexuální 

sexuální agrese v obecné populaci se vyskytuje, ale jedná se o vcelku řídký 

jev, který by bylo třeba zkoumat na větším výzkumném vzorku, či kvalitativní 

metodologií. Orientace výzkumů homosexuálního sexuálního násilí čistě 

do homosexuálních komunit je logická a zřejmě přináší i maximum nových 

poznatků o homosexuální sexuální agresivitě. Je však otázkou, zda nemůže 

opomíjet některé méně časté aspekty tohoto jevu (homosexuální viktimizaci 

nehomosexuálních osob atp.)

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 a).

Muži, kteří přiznávají sexuální agresi, častěji vypovídali o opakovaném 
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donucování než ojedinělém. V případě jednorázové agrese se v převážné 

většině případů obětí sexuální agrese stala známá žena. Nejčastěji stálá 

partnerka, případně jiná známá ženu. Nejméně mužů vypovídalo o sexuálním 

donucování neznámé ženy. Tato zjištění jsou v souladu s výsledky dalších 

autorů. Většina znásilnění není páchána neznámým cizincem, ale osobou oběti 

známou (Greenfeld, 1997; Tjaden, Thoennes, 2000a; Black, Pettway, 2001; 

Máthé, 2006). Žurnalistka Robin Warshawová (1988) upozorňuje 

na skutečnost, že až 84% žen, které byly násilněny, znalo útočníka a 57% žen 

bylo znásilněno přímo na schůzce. Obdobně Tjadenová a Thoennesová 

(2000a) referují o tom, že 61,9% znásilněných žen bylo znásilněno bývalým

manželem, současným manželem, přítelem, s kterým žily ve společné 

domácnosti či mužem přímo na schůzce.

Z pěti žen, které přiznávají ojedinělou sexuální agresi, se ani jedenkrát

nestal objektem sexuálního nátlaku neznámý muž.

2.3.2.NEJČASTĚJŠÍ FORMY SEXUÁLNÍ AGRESE

U mužů, kteří přiznávají sexuální donucování, bylo zjišťováno k jaké 

formě styku partnerku (a) 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 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.
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2.3.3.ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 

PACHATELŮ

Naše data týkající se základních sociodemografických charakteristik 

pachatelů sexuální agrese (vzdělání, náboženství, velikost místa bydliště a 

věk) jsou značně ojedinělá. Pokud jsou podobné charakteristiky pachatelů 

zkoumány bývá tomu na vzorku usvědčených pachatelů, tedy mužů, kteří jsou 

za sexuální delikt uvězněni, či podstupují sexuologickou léčbu.

Z našeho výzkumu realizovaného na obecné populaci 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) a podporuje

psychologizující modely, podle nichž jsou sexuální agresoři neadekvátní v řadě 

oblastí (např.Stermac et al., 1990).

Výsledky našeho výzkumu jsou v souladu s řadou empirických studií, 

které obsahují informace o vzdělání pachatelů sexuální agrese. Z novějších 

prací odpovídají zjištěním Rona Langevina a Suzanne Curnoeové (2007), kteří 

porovnávali studijní výsledky u 1915 pachatelů sexuálního útoku, se 150 

pachateli násilné nesexuální trestné činnosti, 63 pachateli nenásilné trestné 

činnosti a 66 muži z populace, kteří se žádného trestného činu ani sexuální 

agrese nedopustili. Pachatelé sexuální agrese měli v porovnání 

s nekriminálními muži z populace signifikantně nižší dosažené vzdělání.

V anamnéze měli častěji nedokončení středoškolského vzdělání, propadnutí, či 

zařazení do školy pro studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Pachatelé sexuální agrese však vycházeli hůře z hlediska vzdělání i 
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v porovnání s násilnými a nenásilnými pachateli trestných činů. Častěji propadli 

a častěji nedokončili školu. Naše údaje jsou ve shodě i se staršími daty 

o studijních výsledcích pachatelů sexuální agrese (Bonheur, Rosner, 1981). 

Na vzorku 64 pachatelů sexuální agrese (z nichž 44 byli pachatelé znásilnění, 

zbytek pachatelé jiných sexuálních deliktů) zjistili, že 90,6% z nich nedokončilo 

střední školu a 7,8% docházelo do škol pro žáky se zvláštními vzdělávacími 

potřebami. Pro snížené vzdělání pachatelů sexuálních deliktů svědčí i studie 

73 pachatelů sexuální agrese z nichž bylo 26 sexuálních agresorů vůči dospělé 

ženě, 25 pachatelů incestu a 25 pachatelů pedofilních deliktů (Langevin, Pope, 

1993). Tito autoři referují o tom, že více než polovina z těchto mužů propadla 

již v průběhu základní či střední školy. Autoři poukazují na skutečnost, že tito 

pachatelé měli potíže s učením převážně před příchodem puberty ale i výrazně

dříve, než začali páchat sexuální trestnou činnost. O zvláštních vzdělávacích 

potřebách početné skupiny pachatelů sexuální agrese referuje celá řada 

dalších autorů (Kelly et al., 2002; Bailey et al., 1994; Jonson – Reid, Way, 

2001).

Nižší dosažené vzdělání může do určité míry odrážet nižší intelektový 

potenciál pachatelů sexuální agrese. Pak by naše výsledky podporovaly i 

zjištění českých autorů, poukazující na mentální deficit zejména u deviantních 

pachatelů sexuální agrese. Podle Brichcína (2001) jsou mezi nimi často muži 

mentálně retardovaní (v 15 – 20%) či intelektově subnormní (dalších 20 –

25%). Již Zvěřina (1978) nachází snížení inteligence ve smyslu oligofrenie

u 21% nedeviantních pachatelů znásilnění a pokusu o znásilnění a u 46%

deviantních pachatelů. 

Nižší dosažené vzdělání může u pachatelů sexuální agrese vznikat z celé 

řady příčin. Pozornost výzkumníků je orientována zejména na vývojové faktory 

jako jsou komplikace a poškození vzniklá při porodu, abnormality vývoje 

jazykových funkcí a jazyka, ADHD, neurologická onemocnění a infekce, 

mentální retardace a specifické poruchy učení. Samozřejmě nelze opomíjet ani 

oblast volně motivačních vlastností pachatelů sexuální agrese a hodnotový 
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systém původní rodiny pachatele, které mohou ovlivňovat snahu uspět 

ve škole.

Zajímavý je další výsledek disertační práce podle kterého je skupina 

pachatelů sexuální agrese je 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. Pachatelé, 

kteří aktivně docházeli do kostela, věřili v nadpřirozený trest a náboženství 

hodnotili jako významnou součást svého každodenního života, měli na svém 

kontě více známých obětí, jejich oběti byly mladšího věku a tito pachatelé byli 

častěji odsouzeni za sexuální agresi než věřící, jejichž postoj k víře byl 

odměřenější. Výzkumným vzorkem bylo 111 uvězněných mužů, usvědčených 

ze sexuálních útoků. Převaha věřících byla křesťanského vyznání. Největší 

procento z nich (28%) se hlásilo ke katolické víře (což odpovídá i našim 

zjištěním u mužů přiznávajících sexuální násilí), na druhém místě 

k anglikánské církvi (27%), na třetím k církvi sjednocení (10%), necelá čtvrtina 

pachatelů (24%) se neidentifikovala s žádnou církví.

V rozporu s výše zmíněným výzkumem bylo u našeho souboru snad jen 

zjištění, že katolíci častěji než jiní věřící i nevěřící referují o donucování stejné 

partnerky (v 82% přiznaných případů), u druhých dvou skupin převažovalo 

donucování k sexuálnímu kontaktu více různých žen. Pro malý počet 

respondentů nelze statisticky posoudit tento trend. Zajímavé by bylo prověřit 

naznačený trend u většího výzkumného vzorku. 

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 vytvářet 
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na partnerky častěji nátlak, nemuseli by 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.

Z hlediska velikosti místa bydliště mezi pachateli sexuální agrese a muži, 

kteří se sexuální agrese nedopustili, nebyl shledán signifikantní rozdíl. Pokud 

se zaměříme na srovnatelná data, výzkumy přináší vcelku různorodé výsledky. 

Například v USA bylo zjištěno, že obecně k trestným činům různého typu 

dochází spíše v městech než na venkově (A project of the Pennsylvania 

coalition against rape). Zmíněný projekt se zabývá četností znásilnění a 

sexuálních deliktů na venkově a ve městech v USA. Referuje o dvou časových 

studiích, z nichž jedna zpracovává období let 1973 až 1989, a druhá let 1993 

až 1998. Převážnou většinu z těchto let na venkově, tedy v oblastech s nízkou 

hustotou obyvatelstva, docházelo k menšímu počtu znásilnění a dalších 

sexuálních útoků. Data z roku 1998 však svědčí pro obdobný výskyt znásilnění 

a dalších sexuálních útoků jak na venkově, tak ve městech. Z hlediska oběti 

bylo na území USA zjištěno, že 10,1% obětí znásilnění pocházelo z venkova a 

13,6% obětí z města. Data přicházející z jednotlivých států v USA jsou však 

odlišná. Například studie, která vyhodnocovala údaje dostupné v krizových 

centrech v Pensylvánii, vypovídá o výrazně vyšší sexuální viktimizaci 

v oblastech venkova. S ohledem na skutečnost, že převaha znásilnění je 

spáchána osobou oběti blízkou, mohou tato čísla naznačovat i určité 

skutečnosti o pachatelích. Jisté však je, že pachatelé mohou páchat sexuálně 

agresivní činy ve větší vzdálenosti než v okolí svého bydliště.

Pokud se týká našich výzkumných dat i různorodých zjištění z různých 

částí světa, zdá se, že velikost místa bydliště pachatele nemá přímou vazbu 

k páchání sexuální agrese.
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2.3.4.ZÁKLADNÍ SEXUOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

PACHATELŮ

Obě skupiny respondentů se nelišily v tom, zda již absolvovaly první 

schůzku, poprvé se líbali či byly prvně zamilováni a to ani z hlediska věku, kdy 

k tomu došlo. V tomto ohledu muži přiznávající sexuální agresi v našem 

souboru neprojevovali odlišnost od nepachatelů. Zjištění není v souladu 

s výzkumem Zvěřiny a Pondělíčkové (1984), kteří zjistili, že z 264 zkoumaných 

sexuálních agresorů nemělo 40% z nich nikdy žádný citový vztah a nebyli nikdy 

zamilovaní. V tomto souboru byla nápadná defektuozita ve vztahu k vyšším 

citům, spojeným se sexualitou. Odlišnost přikládáme rozdílnosti studovaných 

vzorků. U mužů usvědčených ze sexuální agrese lze očekávat výraznější 

narušení v celé řadě ohledů. Náš vzorek obecné populace pravděpodobně 

zachytil i pachatele méně závažných případů sexuálního donucování (nátlak), 

jejichž charakteristiky mohou být odlišné.

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 (Abbey a Mc Auslan, 

2004; Abbey et al., 1998; Lalumiere et al., 1996). 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 (jak v posledním roce, tak 
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v posledních pěti letech, ale i celkově v průběhu celého života). Naše výsledky 

jsou v tomto směru konzistentní se současnými výsledky v zahraničí. Například 

výzkumy prováděné na vysokoškolácích, kteří přiznali sexuální donucování

ukazují, že tito muži měli více sexuálních zkušenosti a preference 

pro variabilitu partnerů, než sexuálně neagresivní muži. (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.

Pachatelé sexuální agrese měli výrazně častěji zkušenosti s pohlavním 

stykem s prostitutkou. Pachatelé při komerčním sexu také méně často užívali 

kondom než nepachatelé. Pachatelé 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. Zajímavé je, 

že naše výsledky jsou ve shodě s výsledky výzkumů, které zjišťovaly úroveň 

testosteronu u bývalých vojáků (Booth, Dabbs, 1993; Dabbs, 1992 b; Dabbs, 

Morfia, 1990). Vyšší úrovně testosteronu byly spojeny s horší partnerskou 

adaptací. Tito muži byli méně často ženatí, častěji žili odloučeně od partnerek 

či byli rozvedení, častěji se dopouštěli mimomanželského sexu. 

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 
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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. Zajímavé jsou i výsledky výzkumu 

srovnávající charakteristiky tří skupin sexuálních delikventů – pachatelů 

zneužívajících děti, pachatelů zneužívajících dospívající a pachatelů sexuální 

agrese vůči dospělému objektu, kteří nastupovali k výkonu trestu v období 

od 15. dubna 1992 do 12. června 1992 do věznice v Ohiu, USA (Summary 

of sex offender characteristics 1992 intake sample population). Muži 

z kategorie pachatelů vůči dospělému objektu se signifikantně častěji vůbec 

neoženili, než pachatelé z druhých dvou skupin. 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 v dlouhodobější perspektivě se jim nepodařilo 

uspokojivý intimní vztah udržet.
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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.

Další oblastí našeho odborného zájmu byla možná vazba mezi vlastní 

sexuální traumatizací a následnou sexuální agresivitou. I u našeho souboru se 

pachatelé sexuální agrese stávali v dětství významně častěji obětí sexuálního 

zneužívání, než nepachatelé. Toto naše zjištění je v souladu s výsledky jiných 

autorů. Čím větší zkušenosti se sexuálním zneužitím v dětství mají 

respondenti, tím větší je riziko donucování k sexuálnímu kontaktu (Gámez –

Gaudix, Straus, 2008). Hinesová (2007) na základě výzkumu 7667 studentů 

z 38 zemí světa konstatuje, že sexuální zneužití v dětství je transkulturálním 

fenomenem, který predikuje sexuální agresi u jedinců obou pohlaví. U mužů a 

adolescentů, kteří mají v anamnéze sexuální viktimizaci v dětství, je šestkrát 

větší riziko spáchání sexuálního útoku v dospělosti než u těch, kteří nebyli 

sexuálně zneužíváni (Loh, Gidycz, 2006). 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 
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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.

2.3.5.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 či kontrolovat. Výrazně tolerantnější postoj měli 

pachatelé i ke skupinovému sexu. Nejen, že ho častěji než 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), realizovaném na obecné populaci. 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 nelišili 

v názorech na pornografii. Skutečnost, že se pachatelé sexuální agrese neliší 

ve svých postojích k pornografii od neagresivních mužů, svědčí proti tvrzení 
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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.

Sexuální informovanost u mužů

Z hlediska sexuální informovanosti lze shrnout, že respondenti z obou 

zkoumaných skupin se navzájem nelišili, pokud jde o hlavní zdroje svých 

informací. Pachatelé se však hodnotí jako lépe informovaní než nepachatelé.

Pachatelé sexuální agrese považovali ve větší míře než muži nepachatelé 

svou informovanost o sexuálním životě za dobrou. Jako průměrnou hodnotili 

svou informovanost o sexu spíše muži nepachatelé sexuální agrese, než 

pachatelé.

2.3.6.CHARAKTERISTIKY VÝVOJE V OBLASTI SEXUÁLNÍ 

AGRESE V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Jeden z možných výkladů nárůstu prevalence 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 

potvruje 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 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.
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2.3.7.LIMITACE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU A DALŠÍ 

SMĚROVÁNÍ VÝZKUMU V OBLASTI SEXUÁLNÍ AGRESE

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, kteří 

souhlasí s účastí na výzkumu a částí populace, jež účast odmítá 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 a jsou 

založeny na vlastní výpovědi o agresivním chování, může být zatížena 

nepřesností výpovědi subjektů, 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 orientován na sexuologické charakteristiky a 

svým zaměřením směřuje do oblasti lékařské sexuologie
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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.

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.



187

3. ZÁVĚR

Předkládaná doktorská disertační práce se zabývá sexuálně agresivním 

jednáním u obyvatel ČR a jeho formami. Práce je členěna na dva základní

celky: teoretický a empirický.

Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních teoretických 

konceptů a empirických poznatků, týkajících se sexuální agrese. První 

podkapitola disertační práce předkládá krátký exkurz do problematiky agrese 

jako takové, podkapitola druhá je již věnována sexuální agresi, zejména pak 

formám sexuální agrese a prevalenci sexuálního násilí. Třetí podkapitola práce 

přináší výčet základních teoretických modelů, které nabízejí specifické výklady 

sexuálně agresivního jednání. Čtvrtá podkapitola teoretické části práce čtenáře 

seznamuje s aktuálními poznatky o pachatelích sexuální agrese vůči 

dospělému objektu. Vedle tradičně více probádané oblasti sexuální agrese 

páchané muži, představuje i současné poznatky o ženské sexuální agresivitě.

Teoretická část práce se opírá jak o poznatky předních českých sexuologů, tak 

čerpá ze současných zahraničních teoretických předpokladů a empirických 

zjištění.

Empirická část doktorské disertační práce je také rozčleněna na několik 

částí. Nejdříve jsou popsána metodologická východiska empirické části a 

charakterizován výzkumný soubor. Ve výsledkové části práce je nejdříve 

mapována mužská sexuální agresivita. Předloženy jsou údaje o prevalenci 

sexuální agrese u mužů a o jejích formách. Těžištěm výsledkové práce jsou 

pak zjištění, ve kterých sociodemografických a psychosexuálních 

charakteristikách se muži přiznávající sexuálně agresivní jednání odlišují 

od těch, kteří sexuálně agresivně nejednají, případně to nepřiznávají. Výsledky 

získané na mužské populaci umožňují díky dříve proběhlým výzkumům 

sexuálního chování (Weiss, Zvěřina 2001) popsat trendy sexuálně agresivního 

jednání mužů. U žen nám výsledková část práce umožňuje charakterizovat 

prevalenci sexuálně agresivního jednání a v základních rysech ho porovnat se

sexuálně agresivním jednáním mužů.
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Nejdůležitější zjištění

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 donucování převážně stálého partnera, či partnera 

známého. Opět by tato 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.
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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).

V závěrečných podkapitolách doktorské disertační práce jsou empirická 

zjištění podrobena diskusi, výsledky jsou interpretovány, zohledněny jsou limity 

daného výzkumu a doporučeny další oblasti směřování ve výzkumu sexuální 
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agrese.

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 neprobádané problematice 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.
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SOUHRN

Předkládaná doktorandská práce se zabývá tématem sexuální agrese. Detailní 

popis a porozumění sexuálnímu násilí je základním předpokladem účinné 

prevence tohoto společensky nežádoucího jevu. Poznání základních 

sociodemografických a psychosexuálních charakteristik pachatelů by mělo být 

východiskem ke koncepci primární prevence. Pozornost je věnována i 

problematice ženské sexuální agresivity, která je ve vědě trvale opomíjená.

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 jedinci a 

sexuálně neagresivními 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 (Statistical

package for social science). 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 přiznává homosexuální sexuální 

agresi, zcela stejné procento žen, tedy 0,4% referuje o tom, že donucovaly 

jinou ženu k sexuální aktivitě. Ze 7,7% mužů, kteří přiznávají sexuální agresi, 
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3,6% vypovídá o ojedinělém donucování a 4,1% vypovídá o opakovaném. 

U respondentů, kteří vypovídají o ojedinělém vynucování, se nejčastěji jednalo 

o donucování stálé partnerky nebo manželky (47%),následně známé ženy 

(44%) a nejméně často neznámé ženy (8%) V 70% případů sexuální agrese si 

muži vynucovali genitální styk, v 55% felaci, ve 42% vyžadovali masturbaci a 

ve 22% nutili partnerku k análnímu styku.

Sexuálně agresivní jednání se vyskytovalo u mužů s nižším vzděláním

(méně pachatelů mělo středoškolské vzdělání), 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 

než nepachatelé s komerčním i skupinovým sexem.V jejich anamnéze častěji 

nacházíme sexuálně přenosné onemocnění 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 (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%. Domníváme 

se, že příčinou vyšší prevalence byla spíše určitá změna sociálního klimatu 

ke které došlo v daných letech, která vedla k větší otevřenosti respondentů, 

než výraznější nárůst prevalence sexuální agrese. Trendy také poukazují 

na signifikantní pokles získávání sexuálního uspokojení formou genitálního 

styku, ale i tak je stále genitální styk nejčastější podobou znásilnění.
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ABSTRACT

The focus of this dissertation paper is the theme of sexual aggression. Detailed 

description and understanding of sexual violence is the basic precondition 

for effective prevention of this socially undesirable phenomenon and starting 

point for creating of the concept of primary prevention should be knowledge 

of basic sociodemographic and psychosexual characteristics of the 

perpetrators of sexual aggression. Attention is also paid to sexual 

aggressiveness of women, which is traditionally neglected in research.

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 (Program SPSS) 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 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 admitted homosexual sexual 

aggression and exactly the same percentage of women, 0,4%, referred that 
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they had coerced other women to sexual activities. Of the 7,7% of men, who 

admitted sexual violence, 3,6% referred that they did it only once and 4,1% 

referred that they used it repetitively. From respondents who stated it was only 

once it was mostly the stable partner or wife (47%), then a woman known to 

them (44%) and less often an unknown woman (8%). In 70% of cases 

of sexual aggression the men forced the victim to genital contacts, in 55% 

of cases to fellatio, in 42% of cases they demanded masturbation and in 22% 

of cases they forced an anal intercourse. 

Sexual aggression was used more often by men with lower education 

(less offenders had secondary 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 (when it was approximately 5%) and the year 1998 (when it was 

approximately 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, but still it is the 

most common form of rape.
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PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - znění dotazníku pro muže

D O T A Z N Í K  P R O  M U Ž E

Nutil jste někdy násilím nebo hrozbami nějakou ženu k pohlavnímu 

styku?

ne, nikdy.................. 1

ano.......................... 2 a to:

Ano Ne

nutil jsem ji k souloži 1 2

nutil jsem ji k dráždění mého penisu ústy (fellaci) 1 2

nutil jsem ji k masturbaci (dráždění penisu rukou) 1 2

nutil jsem ji k análnímu styku (styku do konečníku) 1 2

K vynucenému sexuálnímu styku došlo:

jen jednou 1, a jednalo se o:

manželku, stálou partnerku................... 1

jinou známou ženu................................ 2

neznámou ženu..................................... 3

opakovaně 2, přičemž:

jednalo se vždy o stejnou partnerku.... 1

nutil jsem ke styku více žen................. 2

kolik celkem?.................................
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Nutil jste někdy násilím nebo hrozbami nějakého muže k pohlavnímu 

styku?

ne, nikdy................... 1

ano, jednou.............. 2

ano, opakovaně....... 3
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Příloha č. 2 – znění dotazníku pro ženy

D O T A Z N Í K  P R O  Ž E N Y

Nutila jste někdy násilím nebo hrozbami nějakého muže k pohlavnímu 

styku?

ne, nikdy.................. 1

ano.......................... 2 a to:

Ano Ne

nutila jsem ho k souloži 1 2

nutila jsem ho k dráždění mého klitorisu ústy 1 2

nutila jsem ho k masturbaci (dráždění klitorisu

rukou) 

1 2

K vynucenému sexuálnímu styku došlo:

jen jednou 1, a jednalo se o:

manžela, stálého partnera ....................... 1

jiného známého muže............................... 2

neznámého muže...................................... 3

opakovaně 2, přičemž:

jednalo se vždy o stejného partnera.......... 1

nutila jsem ke styku více mužů................... 2

kolik celkem?.....................................
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Nutila jste někdy násilím nebo hrozbami nějakou ženu k pohlavnímu 

styku?

ne, nikdy................... 1

ano, jednou.............. 2

ano, opakovaně....... 3
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