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




