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ABSTRAKT

Cílem mé diplomové práce je porovnat výskyt a vnímání sexuálního obtěžování studujících 

středních a vysokých škol ze strany vyučujících. V teoretické části představuji teoretické 

koncepty, ze kterých vycházím. Věnuji se vývoji pojmu sexuální obtěžování a jeho možným 

definicím. Rozebírám také význam a roli školy v životě každého člověka a specifika 

sexuálního obtěžování v pedagogickém vztahu. V závěru pak představuji relevantní 

zahraniční i české výzkumy. V empirické části vycházím ze dvou výzkumů realizovaných 

týmem Katedry genderových studií - jeden se soustředil na střední školy, druhý na university. 

Vybraná data pak porovnávám a interpretuji. Soustředím se přitom především na to, zda (a 

jak) se u studujících středních a vysokých škol liší výskyt obtěžujícího chování, jestli ho i 

jinak vnímají – a proč. Součástí je také interpretace genderových rozdílů.

Abstract

The goal of my thesis is to compare the density and perception of sexual harrasment by 

teachers at high schools and universities. In the theoretical part of my work I present 

the concepts which I am basing my thesis at. I explain the evolution of the term sexual 

harassment and its multiple definitions. I also discuss the meaning and role of education in the 

society and the specifics of sexual harrasment in a relationship of a student and their teacher. 

Finally, I also review relevant Czech and international studies. The empirical part of my thesis 

is based on two studies by the Department of Gender Studies - one being concentrated on high 

schools, second at universities. I compare and interpret selected data. I focus primarily on the 

difference between the occurence of sexual harassment at both levels of education and how it 

is perceived. I also interpret the gender differences.

Klíčová slova: sexuální obtěžování, gender, genderově motivované obtěžování, střední školy, 

univerzity, vyučující, studující, pedagogický vztah
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1. ÚVOD

Sexuální obtěžování je jedním z problémů, který je v české společnosti soustavně 

bagatelizován a znevažován. Podstatná část veřejnosti vnímá některé jeho projevy jako 

běžnou součást vztahů mezi muži a ženami, v očích mnohých je to problém uměle vytvořený 

„feministkami“. Oproti západní a severní Evropě či USA je Česko stále pozadu – co se týče 

postojů, výzkumů i způsobů řešení. Platí to také pro oblast školství – zatímco západoevropské 

či americké školy mají často už velmi propracované a standardizované postupy proti 

sexuálnímu obtěžování, na českých školách nic podobného nenajdeme. Některé případy, které 

byly v posledních letech medializovány, potvrdily, že české školy vesměs nejsou na takovou 

situaci připraveny a nevědí si s ní rady. 

Nízké povědomí a malá informovanost jsou zároveň příčinou i důsledkem toho, že 

sexuální obtěžování je vykládáno často zcela mylně a současně podceňováno. Pojmenovávají 

se tak jen ty nejtěžší, především fyzické formy. Do popředí se staví sexualita, zatímco hlavní 

problém leží ve zneužití mocenské pozice. Sexuální obtěžování se často nechápe jako 

komplexní problém, ale spíše jako několik případů ojedinělého selhání (studujícího a 

vyučujícího, zaměstnavatele a zaměstnankyně). Navíc zde stále existuje tendence svalovat 

vinu na oběť – je osočována, že provokovala, že neřekla razantní ne či že z toho chtěla mít 

vlastní prospěch.

Sexuální obtěžování studentů a studentek ze strany vyučujících považuji za zásadní 

problém, který je potřeba řešit. V žádném případě nesmí být z jakýchkoli důvodů 

podceňován. Během studia si lidé budují a upevňují svou identitu a sebejistotu a během tohoto 

období jsou velmi zranitelní. Pokud se stanou obětí sexuálního obtěžování, může to zásadně 

ovlivnit sebepojetí, pozici v kolektivu, studijní výkony ale i budoucí kariéru. Na škole si navíc 

studující do značné míry utvářejí společenské normy a hodnoty. I zdánlivě nevinné sexistické 

poznámky či sexuální gesta tak napomáhají upevňovat genderový řád. 

Pro pochopení problematiky sexuálního obtěžování na českých školách jsou zásadní 

právě vlastní zkušenosti studujících. Existují zde jen tři výzkumy, které se tomuto tématu 

věnují. Jde o výzkum Marty Vohlídalové, Kateřiny Šaldové a Barbory Tupé z roku 2010, 

který se soustředí na vysokoškolské prostředí. Pro mou práci jsou zásadní dva výzkumy Ireny 

Smetáčkové, Petra Pavlíka a v prvním případě také Kateřiny Kolářové - Sexuální obtěžování 

ve středoškolském prostředí: výskyt a vnímání z roku 2009 a Obtěžování středoškolských 

studentek a studentů ze strany vyučujících z roku 2010. Na druhém výzkumu jsem se 

podílela, a to především na distribuci dotazníků. I z tohoto důvodu jsem se začala o toto téma 
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více zajímat a snažila jsem se mu lépe porozumět. Mé dvě kolegyně z Katedry genderových 

studií ve svých diplomových pracích analyzovaly každý výzkum zvlášť – Eva Juračková 

(2009) interpretovala výsledky toho vysokoškolského, Jana Sedláčková (2012) se soustředila 

na středoškolský. Já jsem se ve své diplomové práci rozhodla podívat se na oba z širší 

perspektivy a pokusit se je alespoň částečně srovnat. Vzhledem k tomu, že obě studie 

používaly podobnou metodologii, otevřela se tak příležitost k porovnání situace na českých 

vysokých a středních školách. Zajímat mě bude: 1. zda, v čem a proč se zkušenosti studujících 

středních a vysokých škol liší, 2. zda, jak a proč se liší jejich vnímání toho, co je sexuální 

obtěžování. Za podstatný považuji také genderový rozměr, protože sexuální obtěžování je 

částečně umožněno i stávajícím genderovým řádem – proto analyzuji také rozdíly mezi 

zkušenostmi a vnímáním studentů a studentek. Zachycení prožitků a postojů samotných 

studujících může dle mého názoru napomoct zviditelnit téma, přispět k diskusi a v důsledku 

toho začít proti sexuálnímu obtěžování soustavně a efektivně zasahovat. 

Vzhledem k nedostatku české literatury budu v teoretické části čerpat především ze 

zahraničních textů a publikací. Obecně vycházím z feministické tradice myšlení a 

teoretizování, budu se ale snažit na problematiku nahlížet v širší perspektivě. Přesto je mé 

uvažování bezpochyby podmíněno a ovlivněno řadou faktorů. Kromě toho, že jsem 

studentkou genderových studií, byla jsem u jednoho z výzkumů také v roli badatelky. A 

v neposlední řadě – jsem žena. Ve své práci se budu opírat o zkušenosti a poznatky, které 

jsem nasbírala v průběhu studia i celého mého dosavadního života. 

Jsem si vědoma toho, že na školách dochází také k obtěžování mezi studujícími. To 

však není předmětem mojí diplomové práce. Výjimkou není ani obtěžování ze strany jiných 

pracovníků školy – např. školníků. Vycházím ale z výsledků obou výzkumů Pavlíka a 

Smetáčkové – u otázky, kdo je podle studujících nejčastěji iniciátorem sexuálního obtěžování, 

dívky i chlapci označili jiného pracovníka či pracovnici školy jen v minimu případů.

Považuji za nutné také podotknout, že v diplomové práci se snažím o genderově 

korektní jazyk. Nepíšu „studenti“ či „učitelé“, když je řeč i o studentkách a učitelkách. 

Snažím se používat genderově neutrální tvary, ale jsem si vědoma toho, že zcela genderově 

citlivý můj jazyk není – především v důsledku uvědomovaných či neuvědomovaných 

zvyklostí. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST

V teoretické části diplomové práce především představím teoretická východiska a koncepty, 

ze kterých vycházím. Nejprve se budu věnovat samotnému pojmu sexuální obtěžování. 

Soustředím se na možné způsoby a rozdělení definic, na teorie příčin sexuálního obtěžování, 

ale také na jeho následky. Vzhledem k mému tématu rozeberu také význam a roli školy 

v životě každého člověka a také specifika sexuálního obtěžování v pedagogickém vztahu. 

Velký prostor věnuji existujícím zahraničním a českým výzkumům sexuálního obtěžování 

včetně metodologických úskalí. Krátce se dotknu také české právní úpravy sexuálního 

obtěžování.

2.1 Pojem „sexuální obtěžování“

Problém sexuálního obtěžování byl fakticky pojmenován až v 70. letech 20. století. Sexistické 

poznámky, sexuální návrhy či vynucování sexu v mocensky nerovných vztazích však 

samozřejmě existovaly po celá staletí. Příkladem může být zoufalá situace afroamerických 

otrokyň pracujících na plantážích či v domácnostech, které musely bez možnosti jakékoli 

právní ochrany snášet nejen časté sexuální narážky, ale i fyzické sexuální násilí ze strany 

svých „pánů“. Například v pozdním devatenáctém a raném dvacátém století ukazují výpovědi 

tehdejších pracujících žen na časté obtěžování, kterému je vystavovali jejich zaměstnavatelé 

(MacKinnon, Siegel, 2003).

Tyto příklady jsou jen nepatrnými zlomky (v drtivé většině) ženských zkušeností se 

sexuálním obtěžováním. Do té doby, než byl tento problém pojmenován a právně definován, 

byly oběti víceméně bezmocné. Jen těžko se mohly ohrazovat proti projevům chování, které 

neměly žádnou souhrnnou a přijímanou definici (Paludi, Barickman, 1991). Sexuální 

obtěžování však bylo nutné definovat nejen proto, aby mohly oběti dané chování pojmenovat 

a lépe se před ním bránit. Pojmenování tohoto problému pomohlo také ke zvýšení obecného 

povědomí a umožnilo rozvířit diskuse. 

V roce 1976 použilo pojem americké Společenství pracujících žen (Working Women 

United Institute), a to v souvislosti s případem Carmity Wood – jedné z prvních žen, která 

požadovala kompenzace za to, že odešla ze zaměstnání kvůli sexuálnímu obtěžování ze strany 

nadřízeného (MacKinnon, 1979). Sexuální obtěžování bylo tehdy definováno jako „jakékoli 

opakované a nevyžádané komentáře sexuální povahy, pohledy, sexuální návrhy nebo fyzický 

kontakt, které dotyčná vnímá jako nepříjemné nebo urážlivé a které narušují její práci“ 
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(Evans, 1978: 203). Bylo však třeba vytvořit obecnou definici, která by jasně vymezovala 

hranice a pomohla tak problém snáze identifikovat, poradit si s ním a zároveň takovému 

chování předcházet. Během třicet let vznikla řada různých definic sexuálního obtěžování. 

Tyto definice se doplňovaly či naopak vymezovaly proti sobě. Často používanou kategorizací 

je rozdělení definic podle subjektivně-objektivní osy (např. Paludi, Barickman, 1991). Jak ale 

ukážu, toto rozdělení je velmi problematické.

2.1.1 Objektivní definice

Tento typ definic by měl být ve své podstatě teoretický. Vychází z objektivně stanovených 

kritérií či charakteristik, které jsou zvenčí pozorovatelné a pevně dané. Tato linie se rozvíjela 

v reakci na konkrétní případy sexuálního obtěžování. Později posloužila jako základ definic 

sexuálního obtěžování, které se staly součástí legislativy1 či různých institucionálních úprav 

norem chování. 

Objektivní definice se někdy označují také jako definice a priori – podle Paludi a 

Barickmana (1991) totiž vycházejí z předpokladu, že lze jen na základě pozorování určit, zda 

jde o sexuální obtěžování (subjektivní vnímání ze strany aktérů tak není stěžejní). S typem 

definice a priori pracuje například Výbor pro rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání v 

USA (Equal Employment Opportunity Commision), podle kterého: 

„…nežádoucí sexuální návrhy, vyžadování sexuálního styku a další jednání verbální nebo tělesné 

povahy zahrnuje sexuální obtěžování, když se 1. podřízení se takovému jednání stane explicitní nebo 

implicitní podmínkou přijetí jednotlivce do zaměstnání nebo do studijního programu nebo na 

akademické půdě, 2. podřízení se nebo odmítnutí takového jednání stane podmínkou pro rozhodnutí 

ovlivňující pozici jednotlivce v zaměstnání nebo v akademickém prostředí; nebo 3. takové jednání má za 

cíl nebo následek podstatný zásah do pracovního nebo studijního výkonu jednotlivce nebo vytvoření 

zastrašujícího, nepřátelského nebo urážlivého pracovního nebo studijního prostředí.“ (Paludi, 

Barickman, 1991)

Pro oblast vzdělávání použila objektivní definici například Národní rada pro vzdělávací 

programy žen (National Advisory Council on Women’s Educational Programs):

                                               
1

Například především anglosaská legislativa rozlišuje sexuální obtěžování na formu „něco za něco“ (quid pro 
quo) a „vytváření nepřátelského prostředí“ (hostile environment). První typ obtěžování zahrnuje hlavně různé 
podoby vydírání – vyžadování sexuálního sblížení za určité výhody nebo naopak pod pohrůžkou. Druhý typ pak 
představuje spíše subtilnější formy obtěžování jako sexuálně laděné vtipy a komentáře či další formy chování 
bez sexuálního podtextu zaměřené proti mužům nebo ženám (MacKinnon, 1979; Hill, Silva, 2005).
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„Sexuální obtěžování ve vzdělávacím prostředí je použití autority ke zdůraznění sexuality nebo sexuální 

identity studenta způsobem, který mu znemožňuje nebo narušuje plné užívání studentských výhod, 

prostředí či příležitostí.“ (Paludi, Barickman, 1991)

Evropské právo definuje sexuálního obtěžování v novelizované směrnici o zavedení zásady o 

rovném zacházení pro muže a ženy z roku 1976. Podle této novelizované Směrnice 

(2002/73/ES) se: 

„…‚obtěžováním‘ rozumí, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s pohlavím 

osoby, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, 

nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry, ‚sexuálním obtěžováním‘ rozumí, pokud 

dojde k jakékoli formě nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného verbální, neverbální nebo 

fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, 

nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry. Obtěžování a sexuální obtěžování ve smyslu 

této směrnice je považováno za diskriminaci na základě pohlaví, a proto je zakázáno. Odmítnutí 

takového chování dotyčnou osobou nebo podvolení se mu není možno použít jako základ pro rozhodnutí 

dotýkající se uvedené osoby.“ 2

Paludi a Barickman (1991) u objektivních definic zdůrazňují, že při označení určitého chování 

za obtěžování není třeba vycházet z toho, zda ho aktéři vnímají jako nepříjemné a obtěžující –

podle nich jsou objektivní definice založeny na tom, že označit chování za obtěžování je 

možné na základě pozorování a rozpoznání určitých „objektivních“ charakteristik. Jak se však 

ukazuje u zmíněných definic, subjektivní prvek (tedy interní pocity zúčastněných, vlastní 

vnímání dané situace) nelze nikdy zcela vyloučit. Navíc pokud jsou tyto definice obsahem 

legislativy, v soudním procesu se vždy budou posuzovat individuální případy – konkrétní 

kontext a specifika. Čistě „objektivní“ definice jako obecná a sterilní šablona, jak to popisují 

Paludi a Barickman (1991) dle mého názoru ve skutečnosti neexistuje. Spíše jde o jakési 

kontinuum a konkrétní definice jen kladou větší důraz na jednu, či druhou stranu.

Za vyváženou definici, která respektuje jak individuální a subjektivní prvek, tak 

zřetelně daná pravidla a podmínky, považuji například tu, kterou přijala česká legislativa –

                                               
2 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/73/ES kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení 
zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu 
v zaměstnání a o pracovní podmínky. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/uploaded/download/Smernice-Rady-
2002-73-ES.doc.
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antidiskriminační zákon3. Sexuální obtěžování podle něj představuje takové chování, které 

má:

„…sexuální povahu, je dotčenou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné a urážlivé a: „1) 

jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytvoření nepřátelského, 

ponižujícího nebo zneklidňujícícho prostředí, nebo 2) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka 

pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů“ (§  4 odst. 1 a 2).

2.1.2 Subjektivní definice

V těchto definicích sexuálního obtěžování je podle Paludi a Barickmana (1991) za primární 

považován fakt, že obtěžující chování je pro oběť nepříjemné (eventuálně, že ho dokáže za 

sexuální obtěžování označit). Existence sexuálního obtěžování je tedy dána výhradně pocity a 

názory osoby, vůči které je namířeno (Smetáčková, Pavlík, 2011; Paludi, Barickman, 1991)4. 

Jak jsem ale ukázala výše, částečně subjektivní jsou i definice, které v sobě tuto formulaci 

explicitně neobsahují. Definitivně je proto dle mého názoru nutné odmítnout jednoznačné 

oddělení definic na subjektivní a objektivní. Potvrzuje to i trend, kdy se oba směry vědomě 

sbližují a vzájemně propojují. Také se stále více začíná zohledňovat genderový rozměr – za 

sexuální obtěžování se už nepovažuje jen chování explicitně sexuální povahy (osahávání 

apod.), ale obtěžující chování, které souvisí s tím, zda jsou osoby ženského, nebo mužského 

pohlaví5. Už tedy nejde primárně a pouze o fyzické narušování osobního prostoru nebo 

tělesné integrity, ale o vytvoření prostředí, ve kterém jsou neadekvátně akcentovány pohlavní 

kategorie zúčastněných osob (Smetáčková, Pavlík, 2011)6.

„Subjektivní“ definice jsou však mnohem více než „objektivní“ založeny na 

poznatcích a výsledcích výzkumů různých skupin jednotlivců a jejich vnímání sexuálního 

obtěžování za různých okolností a podmínek. Na rozdíl od především teoretických definic 

                                               
3 Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací č. 198/2009 Sb. Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/35544/30044.
4 Krajní podobou této argumentace je přesvědčení, že nelze sexuální obtěžování dobře definovat, protože má 
vždy subjektivní význam – tento předpoklad však není většinově akceptován (a to jak z praktických, tak 
výzkumných důvodů).
5 Zde je ale třeba podotknout, že podstatnou roli v definování pojmu sexuální obtěžování jako nepříjemného 
chování pouze sexuální povahy hrál i jazyk – konkrétně významový rozdíl mezi pojmy „sexual“ a „sexuální“. 
Zatímco české slovo odkazuje pouze k sexualitě, anglické „sexual“ znamená nejen sexualitu, ale také pohlavní 
(genderovou) příslušnost. Termín „sexual harassment“ tak může zahrnovat i vytváření nepřátelského prostředí, 
ale termín „sexuální obtěžování“ je významově užší a odkazuje zejména k sexuálním aktivitám. (Smetáčková, 
Pavlík, 2011).
6 V současné době se v nejširším vymezení považuje za sexuální obtěžování takové chování, které splňuje 
podmínky, že: a) jde o chování, které má sexuální povahu nebo se týká skutečnosti, že je člověk ženou či 
mužem, b) jde o chování, které je nevyžádané a nechtěné (Smetáčková, Pavlík, 2011).
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právních, tyto vycházejí z konkrétní analýzy získaných dat (Paludi, Barickman, 1991)7. Pro 

mou diplomovou práci budou proto užitečné především definice, které Paludi a Barickman 

(1991) řadí právě do těch subjektivních. Velmi propracovanou definici nabízí například Louis 

Fitzgerald (1990). Sexuální obtěžování chápe jako komplexní problém, který není pouze 

sexuální povahy. Vytvořila vícestupňové kontinuum, kdy na jedné straně stojí genderové 

obtěžování a na straně druhé pak sexuální zneužívání8.

1. Genderové obtěžování (gender harassment): zobecňující sexistické poznámky a 

chování, které nemá za cíl sexuální sblížení, ale pouze urážlivé, ponižující nebo 

sexistické názory o ženách nebo lesbách a gayích. 

2. Svádění (seductive behavior): nežádoucí, nevhodné a urážlivé sexuální návrhy.

3. Sexuální úplatkářství (sexual bribery): vyžadování sexuálního styku nebo jiného se 

sexem spojeného chování s příslibem výhod.

4. Sexuální nátlak (sexual coercion): vynucení sexuálního styku pod pohrůžkou trestu.

5. Sexuální zneužití (sexual imposition): samotné napadení či znásilnění (Paludi, 

Barickman, 1991: 7). 

V uvedeném kontinuu Fitzgerald (1990) popsala typy chování, které jsou podle ní sexuálním 

obtěžování. Následně přišla s definicí, která navíc popisuje podmínky, které musí být splněny, 

aby se jednalo o sexuální obtěžování. Podle ní zahrnuje 

„…sexualizaci instrumentálního vztahu vystavováním nejrůznějším sexistickým nebo sexuálním 

poznámkám, označením nebo žádostem, kdy je mezi aktéry nerovný mocenský vztah. O obtěžování jde i 

v případě, že zúčastnění mají formálně stejnou moc, pokud je toto chování ženám nepříjemné nebo je 

                                               
7 Roztřídění na subjektivní a objektivní definice by se tak možná spíše dalo nahradit rozdělením na ty, které 
vychází z teorie (tedy především právní definice, které jsou založeny na konkrétních případech), a ty, které 
vycházejí z empirie (tedy založené na poznatcích z výzkumů a konkrétních dat).
8 Jde o první ucelený koncept, který využívá kategorii genderu. Představa kontinua založeného na povaze 
konkrétního chování je ale problematická. Jednotlivé kategorie sice nejsou nezávislé, ale mohou mít odlišné 
motivace a jiný průběh. Navíc se kontinuum odvozuje z míry a trvalosti následků (genderové obtěžování je 
chápáno jako nejméně závažné, naopak sexuální zneužití jako nejzávažnější). To je poměrně sporné – za prvé, 
záleží na individuálních charakteristikách oběti a na specifickém kontextu, a za druhé by tato tendence mohla 
vést k opomíjení genderového obtěžování (Smetáčková, Pavlík, 2011).
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uráží. (…) Pokud je mezi aktéry nerovný vztah, sexistické nebo sexuální chování je za obtěžování 

považováno, pokud je žena v takové pozici, kdy se není schopna bránit, odporovat či zcela svobodně 

svolit. Pokud jde o vztah mocensky vyrovnaný, určujícím faktorem je, pokud adresát považuje konkrétní 

chování za urážlivé.“ (Paludi, Barickman, 1991: 26)

Podle Paludi a Barickmana (1991) má její definice tři hlavní výhody. Za prvé, obsahuje 

empirickou složku. Za druhé, podstata obtěžování vychází z reálných zkušeností 

obtěžovaných žen. A za třetí, nesnaží se obsáhnout také záměr obtěžujícího – primární je tedy, 

zda chování vnímá jako nevítané jeho adresát. Iniciátor se tak nestane arbitrem toho, zda 

chování je, nebo není sexuálním obtěžováním.

Později Gelfand, Fitzgerald a Drasgow upravily původní verzi této koncepce a začaly 

pracovat se třemi typy sexuálního obtěžování: genderové obtěžování (gender harassment), 

nevyžádané sexuální chování (unwated sexual attention) a sexuální nátlak (sexual coercion). 

Pod genderově motivované obtěžování lze zahrnout chování:

„…verbální i neverbální povahy, jehož cílem není navázat sexuální vztah, ale vyjádřit degradující, 

nepřátelské nebo urážlivé postoje k mužům či k ženám. Nevyžádané sexuální chování se vyznačuje 

verbálními i neverbálními projevy, jako jsou opakovaná zvaní na schůzky, dotěrné dopisy a telefonáty, 

doteky, osahávání, hrubé sexuální požadavky nebo napadení. Sexuální nátlak se váže k vydírání 

sexuální spolupráce výměnou za protihodnotu vázanou na pracovní prostředí.“ (Gelfand, Fitzgerald, 

Drasgow, 1995: 167-168)

Autorský tým tak ukazuje, že sexuální obtěžování nelze redukovat pouze na situace, ve 

kterých je obtěžovaná osoba vystavena jednání s explicitním nebo implicitním sexuálním 

podtextem, ale že je třeba si uvědomit, že tento fenomén se může projevovat na různých 

úrovních a může nabývat různých forem. 

Na základě svých výzkumů Fitzgerald a kol. vytvořili tzv. Sexual Experiences 

Questionnaire (SEQ), který se hojně využívá i v současných výzkumech sexuálního 

obtěžování9. Samotný termín „sexual harassment“ se ale v dotazníku objevuje až na úplném 

konci10. Otázky jsou většinou formulovány spíše následovně: „Ocitl(a) jste se někdy v situaci, 

kdy Vám vyučující či instruktor dělal neslušné návrhy?“ apod. Otázky pokrývají výše 
                                               
9 SEQ byl vzorem i pro dotazníky obou výzkumů sexuálního obtěžování, které srovnávám ve své diplomové 
práci. Podrobněji o jejich podobě v empirické části.
10 Osobní definice sexuálního obtěžování je často velmi úzká. Řada výzkumů (např. Dziech, Weiner, 1984; 
Kalof a kol., 2011, Smetáčková, Pavlík, 2011) ukázala velké procentuální rozdíly mezi uváděnými zkušenostmi, 
pokud se pojem sexuální obtěžování explicitně zmíní (řada dotazovaných odpoví, že ho nezažila, zatímco u 
konkrétních projevů sexuálního obtěžování zaškrtnou souhlasnou odpověď).
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zmíněné pětičlenné spektrum jednání, které Fitzgerald považuje za sexuální obtěžování 

(genderové obtěžování, svádění, sexuální úplatkářství, sexuální nátlak a sexuální zneužití). 

Dotazovaní volí mezi uzavřenými odpověďmi „nikdy“, „jednou“, „více než jednou“. Pokud 

se někdy ocitli v některé ze situací, na které se SEQ dotazuje, uvádějí také, zda byl aktérem 

muž, žena, nebo obě pohlaví (Paludi, Barickman, 1991). 

Definici sexuálního obtěžování jako určitého kontinua chování nabízí také Till. Autor 

rozeznává pět základních typů sexuálního obtěžování (Paludi, Barickman, 1991): 

1. generalizující sexistické poznámky

2. nevhodné a urážlivé sexuální návrhy, ale bez vyhrožování sankcemi

3. vyžadování sexuálního styku nebo jiné se sexem spojené činnosti za odměnu

4. nucení k sexuálnímu styku pod pohrůžkou trestu

5. trestná činnost a zločiny sexuální povahy

Jeho definice je více než ta z dílny Fitzgerald a kol. soustředěná na nejzávažnější formy 

sexuálního obtěžování. První bod by mohl odpovídat genderovému obtěžování, druhý bod 

nevyžádanému sexuálnímu chování. Poslední tři body už dle mého názoru náleží do kategorie 

sexuální nátlak.

2.2 Teorie vzniku sexuálního obtěžování

V nalezení odpovědi na otázku, proč vlastně k sexuálnímu obtěžování dochází, mají 

výzkumníci a výzkumnice stále poměrně velké rezervy. Většina studií se soustředí na definici 

pojmu, jeho důkladné popsání – ale už ne na vysvětlení jeho příčin. Zahraniční literatura 

nabízí především teorie vycházející ze sociologických analýz, ale lze nalézt i teorie 

biologické. Přehledné shrnutí nabízí Tangri a kol. (Paludi, Barickman, 1991). Teorie 

sexuálního obtěžování rozdělila do tří skupin: model sociokulturní, model organizační a 

model přirozený/biologický.

2.2.1 Přirozený/biologický model

Základem toho modelu je předpoklad, že sexuální obtěžování je přirozeným důsledkem 

silného sexuálního mužského pudu a role muže jako sexuálního agresora (muž má „potřebu“ 

projevovat sexuální agresivitu). Podle zastánců tohoto modelu je sexuální obtěžování 

pokračováním evoluční tendence mužů využívat soubor sexuálních taktik nutných 
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k uskutečnění pohlavního spojení. Je tak pojímáno jako důsledek přirozených sexuálních 

interakcí mezi lidmi (Paludi, Barickman, 1991). Biologický model tak odmítá, že by sexuální 

obtěžování bylo institucionální záležitostí či že by vůbec bylo sociálně podmíněno. Především 

z tohoto důvodu je tento model dle mého názoru nepoužitelný, protože absolutně popírá 

obecně jakýkoli vliv kultury a konkrétně pak genderového řádu, který v dané společnosti 

existuje. Vychází z tradičních stereotypních představ o vrozené pasivitě žen a dopouští se 

navíc poměrně zásadního zobecňování - všechny ženy jsou podle biologického modelu stejné 

(poddajné, neagresivní). Nedokáže však už vysvětlit, proč dochází i k sexuálnímu obtěžování 

mužů ze strany žen. 

2.2.2 Sociokulturní model

Sociokulturní model vychází z předpokladu, že sexuální obtěžování je produktem kulturně 

legitimizovaných mocenských nerovností a konkrétně nerovného postavení mužů a žen 

v současné společnosti. Tento přístup tedy chápe sexuální obtěžování jako jeden z projevů 

širšího patriarchálního systému, kde dominují muži a projevují tak svou nadřízenou pozici nad 

ženami, a to nejen na pracovišti, ale i ve všech ostatních sférách společnosti11. Jde o 

celospolečenský fenomén, podporovaný nadřazenými postoji mužů k ženám – je tak součástí 

hodnotové struktury společnosti. Prohlubuje bezmocnost žen a vytváří bariéry sociální 

rovnosti. Ženy jsou tak stále udržovány v marginalizovaném postavení. Navíc upozorňuje, že 

sexuální obtěžování erotizuje ženské podřízení, protože sexualita je zde využívána k uplatnění 

moci (MacKinnon, 1979). Na základě empirických poznatků z řady studií, které prokázaly, že 

ženy jsou častěji obtěžovány než muži (Paludi, Barickman, 1991; Křížková, Maříková, Uhde, 

2006; Zippel, 2006), se zastánci této teorie shodují na tom, že právě gender je klíčovým 

ukazatelem toho, kdo je sexuálním obtěžováním nejvíce ohrožen. 

Příčina sexuálního obtěžování je tedy podle zastánců sociokulturního modelu v 

genderovém řádu společnosti. Jeho výskyt je umožněn a zároveň podporován 

androcentrickými kulturními vzorci (Vohlídalová, Šaldová, Tupá, 2010). Muži jsou chápáni 

jako dominantní dobyvatelé, zatímco ženy spíše jako pasivní objekty. Sexuální obtěžování je 

podle Uhde formou kulturního zneuznání žen jako plnohodnotných členek společnosti a 

udržuje je v podřízeném postavení (Křížková, Maříková, Uhde, 2006). Zároveň tak udržuje 

symbolickou nadvládu mužů nad ženami. Jde pak o jakýsi začarovaný kruh - sexuální 

                                               
11 Dosavadní výzkumy ostatně potvrzují, že oběťmi sexuálního obtěžování (ve všech prostředích) jsou především 
ženy (např. Dziech, Weiner, 1984; Skaine, 1996; Paludi, Barickman, 1991).
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obtěžování je umožněno stávajícím genderovým řádem a jeho výskyt zároveň podporuje 

zažité genderové stereotypy (např. žena a její tělo jako sexuální objekt). 

Pierre Bourdieu (2000) používá pro tento princip začarovaného kruhu termín 

symbolická moc. Schémata myšlení a sociální struktury, protknuté systémem dělení podle 

pohlaví podle něj způsobují, že má androcentrické pojetí světa a vztahů mezi pohlavími 

charakter obecného cítění. Systém nadvlády se tak zdá přirozený proto, že ovládaní sebe a 

okolní svět vnímají podle měřítek ovládajících - jsou oběťmi symbolického násilí. Tento typ 

nadvlády se nezakládá na logickém uvažování, ale na hluboko uložených schématech vnímání 

a hodnocení, které nepodléhají volní kontrole a jsou nezávislé na vědomých rozhodnutích. 

Symbolická moc se tedy může uplatnit pouze v případě, že ti, kteří jsou jejím předmětem, ji 

spoluutvářejí – protože ji chápou jako přirozenou a automatickou. Lidé tak často mají pocit, 

že „to tak má být“. Se sexuálním obtěžováním se setkávají po celý svůj život a nikdo se nad 

ním často ani nepozastavuje. Ženy to tak může vést k dojmu, že veřejný protest nemá cenu –

nikdo by jim nenaslouchal a nevěřil. Jak zdůrazňují Dziech a Weiner (1984), existuje zde 

navíc jakási představa, že ženy si to přece dokážou vyřešit samy. Pro sociokulturní model je 

charakteristické také sledování vztahu mezi souvisejícími individuálními faktory jako je 

například věk, stav, gender apod., které jsou příčinou nižšího postavení žen a jejich 

nedostatečného podílu na sociokulturní moci v konkrétní společnosti. 

Pokud jde o kritiku sociokulturního modelu, za jeho největší slabinu lze považovat 

skutečnost, že se nezabývá sexuálním obtěžováním z pozice osob ve stejném postavení či 

osob v pozici podřízených, kteří obtěžují své nadřízené (nebo v rámci organizace výše 

postavené osoby). Nedokáže tedy odpovědět na otázku, proč dochází k tzv. 

kontramocenskému sexuálnímu obtěžování (tzn. obtěžování, které iniciuje osoba, která 

v rámci dané organizace disponuje menší mocí než obtěžovaný).

2.2.3 Organizační model

Organizační model pojímá sexuální obtěžování jako jev vyplývající z možností, které nabízejí 

vztahy moci a autority odvozené z hierarchických struktur organizací. Sexuální obtěžování je 

pak záležitostí moci v rámci dané organizace (organizační moci). Pro pracovní a 

vysokoškolské prostředí organizací je charakteristická vertikální segregace organizací a 

asymetrické vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, vyučujícími a studujícími, což 

usnadňuje využití mocenské pozice jednotlivých osob k tomu, aby si vynutily sexuální 

uspokojení od osob v nižším postavení (Dziech, Weiner, 1984). 
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Přesto, že sexuální obtěžování je ve společnosti často spojováno primárně se sexualitou a 

přitažlivostí, jeho podstatou je podle organizačního modelu tedy především mocenská 

dimenze. Iniciátor zneužívá svého (v drtivé většině případů) nadřazeného postavení k tomu, 

aby dosáhl něčeho, co by se mu za vyrovnaných pozic nepovedlo. Že jejich postavení je 

komplementární, si samozřejmě uvědomuje i oběť. Primárně tedy nejde o sex jako takový, ale 

o uplatňování moci. Například podle Vohlídalové by se tedy mělo mluvit spíše než o 

„sexuálním“ chování o chování „sexualizovaném“ (Vohlídalová, Šaldová, Tupá, 2010).

Propojení modelů sociokulturního a organizačního tedy nabízí nejkomplexnější 

vysvětlení sexuálního obtěžování. Modely ukazují, že tento fenomén není primárně spojen se 

sexualitou či sexuální přitažlivostí (jak tvrdí biologický model), ale s uplatňováním moci. 

Zdůrazňují také genderový aspekt sexuálního obtěžování – tedy, že zneužití moci je 

umožněno skutečností, že diskriminace na základě pohlaví a nerovnosti mezi pohlavími jsou 

zakořeněny v naší patriarchální kultuře (Paludi, Barickman, 1991). 

Každý z typů obtěžujícího chování pak přispívá k reprodukci tohoto genderového 

řádu. Genderové obtěžování využívá genderové stereotypy a prohlubuje tak polarizaci (muži 

vs. ženy, maskulinita vs. femininita). Sexuální pozornost staví oběť do pozice sexuálního 

objektu a upozaďuje tak další jejich relevantní charakteristiky (např. studijní výkony). 

Sexuální nátlak je pak jakýmsi dovršením sexualizace vztahu. Prohlubuje ve vztahu hierarchii 

(většinou korespondující s androcentrickým genderovým řádem), ohrožuje osobní i tělesnou 

integritu oběti (Smetáčková, Pavlík, 2011). 

Samotný sociální model nedokáže odpovědět, proč dochází k sexuálnímu obtěžování 

mezi stejně postavenými osobami nebo k obtěžování kontramocenskému. Organizační model 

nabízí propracovanější koncepce, které jsou citlivé ke konkrétnímu kontextu a organizačnímu 

prostředí. Nabízí proto prostor pro pochopení některých aspektů sexuálního obtěžování, které 

sociokulturní teorie vysvětlit neumí. 

2.3 Následky sexuálního obtěžování

Oběti sexuálního obtěžování si s sebou vždy nesou více či méně závažné následky. Nejtěžší 

formy obtěžování (například pokud jde o použití násilí pro vynucení sexu) mohou pro oběť 

samozřejmě znamenat i újmu fyzickou. Většinou jde však především o následky psychické. 

Mohou se projevovat různými způsoby a v různých rovinách – emocionální, interpersonální 

ale také například kariérní.
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V první řadě jsou to nepříjemné pocity – zahanbení a stud, vzteku či bezmoci a samozřejmě 

strach (MacKinnon, 1979; Dziech, Weiner, 1984). Často dochází ke snížení sebevědomí a 

sebeúcty či psychosomatickým obtížím. Paludi a Barickman (1991: 27) mluví přímo o 

devastaci „fyzické pohody, psychického zdraví a profesního rozvoje“.

Následky mohou být krátkodobé i dlouhodobé. U jednotlivých obětí sexuálního 

obtěžování se tyto následky většinou více či méně liší. Roli hraje především závažnost či 

délka trvání obtěžujícího chování, osobnost oběti či míra podpory okolí. Odborníci se ale 

shodují, že posttraumatické stresové reakce jsou všem obětem více či méně společné. Obecně 

se označují jako Traumatický syndrom v důsledku sexuálního obtěžování (Sexual Harassment 

Trauma Syndrom)-(Paludi Barickman, 1991).

Souhrn stresových reakcí lze rozdělit do čtyř základních kategorií, která zahrnují 

všechny osobnostní složky či životní situace, které mohou zkušenosti se sexuálním 

obtěžováním ovlivnit.

Psychické (emoční) reakce

- úzkost, šok, popření

- vztek, strach, frustrace

- nejistota, pocit zrady, rozpaky

- zmatenost, nesmělost

- stud, bezmocnost

- pocit viny, izolace

Fyzické (tělesné) reakce

- bolesti hlavy, poruchy spánku, letargie, zažívací obtíže, nadměrná ostražitost, kožní 

reakce, váhové výkyvy, noční můry, fobie, panické reakce, močopohlavní obtíže

Změny v pojímání sama sebe

- negativní pojímání sama sebe 

- nedostatek kompetence

- nedostatek kontroly

- izolace

- beznaděj

- bezmocnost
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Společenské dopady a vliv na sexualitu

- stažení se

- strach z nových lidí nebo situací

- nedostatek důvěry

- nedostatek soustředění

- posedlost sama sebou

- změny ve struktuře společenské sítě

- negativní postoj k sexuálním vztahům

- možné sexuální poruchy v souvislosti s traumatem

- změny v oblékání či vzhledu

Vliv na kariéru

- změna studijních či pracovních návyků

- ztráta zaměstnání či možnosti povýšení

- nepříznivé hodnocení výkonu

- zhoršení studijního či pracovního výkonu v důsledku stresu

- horší známky jako trest za ohlášení sexuálního obtěžování či nepřistoupení na sexuální 

návrhy

- špatná docházka

- odchod ze školy či ze zaměstnání

- změny v kariérních cílech

Dziech a Weiner (1984) zdůrazňují, že k pochopení problému sexuálního obtěžování je

důležité jeho obětem naslouchat. Nikdo nedokáže vyjádřit podstatu a význam sexuálního 

obtěžování lépe než ženy, které ho zažily. Na základě jejich výpovědí sestavili přehled 

nejčastějších pocitů, které ženy zakoušejí (Paludi, Barickman, 1991):

1. zmatení či rozpaky

Nevyložila jsem si tu situaci špatně? Nepřeháním to? Neudělala jsem něco, čím bych ho 

vyprovokovala? 
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2. bezmoc

Nikdo mi neuvěří. Je to jen jeho či její slovo proti mému. Pokud si budu stěžovat, udělám to 

ještě horší.

3. naštvání či dotčenost

Připravuje mě tím o výuku. Proč s jeho nebo s jejím chováním nikdo nic nedělá?

4. obavy

Nikdy mi nedá dobré doporučení, pokud nebudu hrát jeho hru. Když napíšu stížnost, všichni 

ostatní vyučující se to dozví. Každý bude říkat, že jsem přecitlivělá.

Všechny zmíněné následky platí i pro oběti sexuálního obtěžování studujících vyučujícími. 

Lze říci, že v těchto případech jsou dopady ještě závažnější a rizika dlouhodobých traumat či 

omezení větší. Především studující středních škol se psychicky ještě značně utváří a rozvíjí 

(Vágnerová, 2005). Pokud se stanou obětí sexuálního obtěžování, jsou mnohem zranitelnější 

než dospělí. Všechny zmíněné následky budou prožívat intenzivněji a vznikne tak nepříjemné 

a demotivující studijní prostředí (Renzetti, Curran, 2003). Důležitým prvkem je pak negativní 

vliv na studijní prospěch a výkony. Přitom formální vzdělání je často rozhodujícím faktorem 

pro další kariérní i osobní rozvoj člověka (Vohlídalová, Šaldová, Tupá, 2010). Podrobněji o 

psychickém vývoji studujících a jejich vnímání školního prostředí a vztahu k vyučujícím 

pojednává následující kapitola.

2.4 Škola a její role

Škola je institucí, která má klíčový význam pro život jednotlivce i společnosti. Studující zde 

nesbírají pouze teoretické znalosti, ale učí se také normám a hodnotám, které vyznávají členové 

dané kultury. Škola člověka učí se orientovat ve světě a dává mu potřebné zkušenosti. Postoj k ní 

(a k lidem, se kterými se ve škole setkává) se u studujících mění s věkem. 

2.4.1 Období dospívání

Toto období Vágnerová (2005) charakterizuje jako přechodnou dobu mezi dětstvím a dospělostí. 

Začíná zhruba v 11 letech a končí okolo 20. roku věku. Dospívající v těchto letech procházejí 

komplexní proměnou všech složek osobnosti. Nejnápadnější je tělesné dospívání, ale dochází 

i ke změnám ve způsobu uvažování. Dospívající se osamostatňují z vazby na rodičích, větší 
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význam začínají mít vrstevníci. Důležitým rysem tohoto období je častá přítomnost emoční 

lability – tedy změny nálad, impulzivita, nestálost. Jak upozorňují Langmeier a Krejčířová 

(2006), mnozí dospívající těmto projevům sami nerozumí a své niterné pocity a stavy 

intenzivně a často úzkostlivě zkoumají12. 

Toto období je do značné míry charakteristické také hledáním vlastní identity a pozice 

ve společnosti, která má odlišná očekávání, pokud jde o chování či výkon dívek a chlapců.  

Dospívající se dostávají do nových rolí, ke kterým musejí zaujmout nějaký postoj 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). Jejich sebejistota je tak často velmi vratká – nejsou si jistí 

svým současným a především budoucím postavením mezi lidmi, svými úkoly a očekávanými 

požadavky. Dospívající potřebují určitou míru seberealizace, aby si posílili vlastní identitu a 

získali jistotu. Úspěchu přitom mohou dosáhnout rozmanitými způsoby (dobré studijní 

výsledky, dobré sportovní výkony atd.). Období dospívání je typické také snahou se odlišovat 

od okolí – adolescenti a adolescentky se nápadně oblékají, nosí extravagantní účesy či 

poslouchají specifickou hudbu (Vágnerová, 2005). Sebehodnocení je do určité míry 

generalizováno – pokud jsou tedy dospívající nejistí, obtížně odliší, které reakce jejich okolí 

byly odezvou na ně samé (na jejich chování nebo vzhled) a které vycházejí z osobnostních 

charakteristik interakčního partnera (či které jsou náhodné).

Pro sebepoznání je u dospívajících užitečné také srovnání s jinými lidmi. Aktivní 

vytváření nové identity začíná odmítnutím původních identifikačních vzorců a hledáním 

jiných. Důležité je v tomto ohledu vymezení pozice jedince v určité skupině. Tímto způsobem 

slouží k sebepoznání i škola, kde například školní prospěch určuje relativní pozici žáka nebo 

žákyně ve třídě. Nové vztahy s vrstevníky a vrstevnicemi mu dávají jistotu, kterou dospívající 

ztratili odpoutáváním se od rodiny, ale připravují ho také na trvalé emoční vztahy v dospělosti 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). Okolí dospívající ovlivní v budování či naopak nabourávání 

sebedůvěry. 

Proměňuje se i vztah k vyučujícím. U malých školáků a školaček je tento vztah 

mnohem osobnější, než u těch starších. Emoční vazba na vyučujícího či vyučující podle 

Vágnerové (2005) posiluje pocit jistoty a bezpečí v novém prostředí. I motivace k plnění 

povinností je často vázána na to, že dítě chce vyučujícímu či vyučující „udělat radost“ a 

                                               
12 Podle některých autorů a autorek ale žádné universální emoční krize neexistují. Například Margaret Meadová 
v 50. letech provedla antropologické studie v Tichomořských ostrovech. Podle jejích závěrů je období dospívání 
dívky ve společnosti Mannů velmi nudné, bez krizí a bouřlivostí. Staví se tak proti názorům, že krize 
dospívajících jsou následkem biologických proměn. Pozorované projevy v současné západní společnosti jsou 
podle ní podmíněny přílišným individualismem, patriarchálními strukturami a rozpory ve výchově (Langmeier, 
Krejčířová, 2006).
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očekává, že za to bude odměněno. Postupně dítě decentruje způsob uvažování a uvědomuje si, 

že vyučující není jenom „jeho“ a že zde není v roli osoby, která by k němu měla mít osobní 

vztah. Začíná být akceptován čistě jako autorita. V rámci potřeby generalizované 

spravedlnosti dítě neočekává, že mu bude poskytovat privilegia či že bude proti němu naopak 

negativně zaměřen. O emoční vztah už zde nejde – studující už ho nepotřebuje. Pedagog či 

pedagožka tak ztrácí své výsadní postavení a studující začínají více hodnotit jeho chování a 

profesní kompetence. Dospívání často provází i určité období „vzdoru“. Ve vztahu 

k vyučujícím se to může projevit větší kritičností či snahou o odmítání autority. 

Všechny tyto změny mají samozřejmě i svůj genderový aspekt. Podoba vlastní 

identity, role či postavení, závisí do značné míry na pohlaví. Škola je jednou ze základních 

institucí, ve kterých se předávají a posilují (ale i bourají) genderové stereotypy. Dospívající od 

začátku narážejí na „skutečnost“, že ženy a muži jsou jiní – a to jak fyzicky (hodiny tělocviku 

probíhají zvlášť, oddělené jsou i šatny), tak psychicky (chlapci a dívky jsou mnohdy 

podporování v odlišných zálibách apod.) Právě v tomto období se zásadně formují představy 

o „ženských“ a „mužských“ vlastnostech a dovednostech. Jak upozorňuje Janošová (2008), 

dívky vlastní dospívání prožívají často s ambivalentními pocity. Je to dáno i tím, že jsou 

vystaveny silnějšímu společenskému tlaku na přijetí požadavků plynoucích z obecných 

představ o roli ženy. Požadavky týkající se mužské role bývají pro chlapce mnohem 

přijatelnější – mužská role s sebou nese určitou svobodu a vyšší společenskou prestiž. Dívky 

se například musejí vyrovnat s tlakem na zvýšenou péči o svůj vzhled, který je v proamerické 

kultuře přítomen velmi silně. Motivuje je k tomu také potřeba potvrzení ženské identity – to je 

vázáno především na zájem ze strany mužů (Vágnerová, 2005). Chlapci nejsou požadavku 

sexuální přitažlivosti vystaveni zdaleka tak neúprosně.  U dívek se také často objevuje 

rozporuplný nebo i negativní vztah k fyziologickým proměnám v dospívání. Období, během 

kterého dochází k nejradikálnějším pozorovatelným biologickým změnám, pro ně často 

představuje psychickou zátěž a je doprovázeno pocity studu a nejistoty (Janošová, 2008; Beal, 

1994).

Přechodné období adolescence má tedy jedinci především poskytnout čas a možnost, 

aby dosáhl předpokladů stát se dospělým. Právě to však často bývá zdrojem napětí, protože 

tempo biologického, psychického a sociálního vývoje se může lišit. Dospělost navíc není 

v současnosti nijak přesně definována. Například vysokoškolští studující, kterým je víc než 

dvacet let, by teoreticky měli být vnímáni jako dospělí. Vzhledem k jejich ekonomické 

závislosti ale nejsou dospělými považování za zcela rovnocenné (Vágnerová, 2005). 
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2.4.2 Období mladé dospělosti

Doba na rozhraní adolescence a dospělosti (okolo 20. roku věku) se podle Vágnerové (2007) 

vyznačuje mimo jiné posunem v chápání běžných sociálních norem. Člověk najednou dostává 

velkou svobodu a možnost rozhodovat sám o sobě. Je však třeba podotknout, že to neplatí 

vždy zcela bezvýhradně. Řada lidí zůstává do jisté míry stále pod vlivem rodičů. Ti, kteří se 

rozhodnou pokračovat ve studiu na vysoké škole, zase podléhají autoritě vyučujících. Obecně 

však lze říct, že u mladých dospělých dochází k proměně vztahů k sociálním normám 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Mladý dospělý člověk si tyto normy často relativizuje. V rámci takové relativizace 

nemusí být příliš jasná hranice oddělující přijatelné od nepřijatelného. Výjimkou není ani 

tolerance chování, které nějakou normu jednoznačně překračuje. Mladý dospělý zná obecná 

pravidla a standardy pro chování v oblasti již zafixovaných rolí, ale není si jist, jaká pravidla 

platí pro role a situace, které jsou nové. Zároveň se transformuje i společenské očekávání –

společnost je k němu často méně tolerantní, očekává od něj víc zodpovědnosti (Vágnerová, 

2007).

Ve vztahu k vyučujícím se na vysoké škole v souvislosti s tím mění řada věcí. Stejně 

jako u studujících středních škol, i zde platí, že vyučující není přijímán nekriticky a že jeho 

vnímání závisí značně na profesních schopnostech. Může zde však docházet ke střetům 

v rolích. Se studujícími je na jedné straně zacházeno jako s dospělými, kteří za sebe nesou 

zodpovědnost a mají větší míru svobody. Na druhé straně je role studujícího i na vysoké škole 

stále podřízená – pravidla tam nadále určuje vyučující (potažmo vedení školy). To může 

v mladých dospělých, kteří ještě neumí se svým novým postavením a novými rolemi 

pracovat, vyvolávat pocity zmatení či nejistoty.

2.4.3 Sociální a pedagogické klima školy

Škola je tedy zásadní a mocnou institucí. Především pro děti a mládež je důležitým faktorem 

pro jejich osobní a sociální vývoj. Dítě ji často může vnímat i jako mocnější než rodiče, 

protože i oni musejí respektovat její rozhodnutí (Vágnerová, 2005). Vyučující mají pro děti 

roli významných dospělých, vedle rodičů často jedněch z nejdůležitějších. Vrstevníci jsou pak 

hlavní referenční skupinou, která je zdrojem zkušeností a na které si děti ověřují sociální 

normy (Smetáčková, Vlková, 2005).

Škola do značné míry ovlivňuje rozvoj identity studujících – zejména pak jejich 

sebehodnocení a sebeúctu. V rámci této role musejí splněním určitých požadavků potvrdit 
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svou hodnotu. Míra, v jaké se jim to podaří, se podle Vágnerové (2005) promítne do jejich 

postoje ke škole (i obecně ke společnosti, kterou škola reprezentuje).

Škola má také zásadní vliv na utváření genderové identity. V kurikulu formálním i 

neformálním vždy předkládá určité genderové hodnoty a vzorce a klade na žáky a žákyně 

konkrétní genderová očekávání. Škola jako instituce tak má velkou sílu působit na genderové 

stereotypy a nerovnosti - jejich nabouráním, či naopak udržováním (Smetáčková, Vlková, 

2005).

Učení a chování studujících není pouze individuální záležitostí, ale je ovlivňováno 

prostředím, ve kterém se pohybují. Zásadní pro zvládání školních nároků a vytváření zdravé 

studijní atmosféry je sociální a pedagogické klima ve škole. Obecně lze klima školy definovat 

jako relativně stálou kvalitu jejího vnitřního prostředí včetně vztahů mezi jednotlivými aktéry 

či skupinami (studujících, vyučujících, vedení školy atd.). Mareš (2000) klade důraz na 

subjektivní prožívání a zahrnutí všech jedinců – podle něj jde o ustálené postupy vnímání, 

prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů školy na to, co se ve škole odehrálo, právě 

odehrává nebo má v budoucnu odehrát. Jde o produkt specifické sociální skupiny, která má do 

jisté míry společnou historii a normy. Podle Čapka (2010: 134) je klima školy:

„…souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení účastníků vzdělávání v dané škole, která se týká 

všech aspektů vzdělávání. Patří do něho vzájemná komunikace a sociální vztahy, stejně tak jejich 

vnímání prostředí, prožitky a emoce a další sociální a psychické procesy, které děje v této škole 

vyvolávají.“

Jak zdůrazňuje Freiberg (1999), pozitivní klima je interakcí podporujících faktorů, které 

umožňují vytvářet optimální podmínky pro učení a učení se. Pozitivní sociální a pedagogické 

klima zvyšuje nejen studijní výkony, ale i psychickou pohodu studujících a zlepšuje jejich 

osobnostní rozvoj. Součástí dobrého klimatu by podle řady výzkumů mělo být především 

prostředí, kde studující budou cítit podporu, starost a bezpečí (Konishi et al., 2010). Děti 

musejí vidět, že je vyučující respektují. Ve škole by mělo v ideálním případě existovat 

přesvědčení, že všichni jsou důležitou součástí celé komunity. 

Stěžejní faktor, který ovlivňuje klima ve škole, jsou tedy (kromě vztahů ve 

vrstevnických skupinách) především vztahy mezi studujícími a vyučujícími. Pokud bude mezi 

oběma stranami panovat důvěra a bude fungovat dobrá komunikace, pozitivně to ovlivní 

podmínky pro studium. A naopak – nefungující vztahy mezi oběma skupinami mohou toto 

prostředí zásadně narušit. Výzkumy ukazují, že zásadní jsou přitom především první roky 
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studia, kdy pro ně vyučující často představují jediné ne-rodičovské vzory. Dalším důležitým 

obdobím je pak přechod ze základní na střední školu, kde studující musí fungovat mnohem 

samostatněji (Pianta, 1999). To, jak studenti a studentky vnímají podporu a respekt ze strany 

učitelů a učitelek, působí na jejich zájmy o výuku či ambice, pokud jde o studijní výsledky. 

Jednou z důležitých podmínek dobrých vztahů mezi vyučujícími a studujícími je pedagogická 

profesionalita.

2.4.4 Pedagogická profesionalita

Hlavní součástí pedagogické profesionality je především znalost vyučovaného oboru a 

psycho-didaktické kompetence (Bertrand, 1998). Představa o významu jednotlivých složek se 

vyvíjí, poměr důležitosti dovedností se mění také podle vzdělávacích stupňů. Čím jsou 

studující mladší (a obsah učiva samozřejmější), tím větší je kladen důraz na způsob, jakým 

jsou znalosti předávány, a také na to, jak kvalitní vztahy děti se svými vyučujícími navážou. 

Naopak ve vysokoškolském prostředí se mnohdy předpokládá, že znalost oboru znamená 

automaticky i znalost metod předávání poznatků a zvládání vztahových nároků vyučujících. 

Pokud se systémová podpora těchto kompetencí zanedbává, může to s sebou nést řadu 

rizik. Jedním z nebezpečí je například nepřipravenost vyučujících na dilemata obsažená 

v pedagogických vztazích (Smetáčková, Pavlík, 2011b). Mohou se týkat vyučovacích 

postupů, cílů výuky (např. jaká jsou hlavní kritéria úspěšnosti výuky), vlastního profesního 

rozvoje (např. zda je lepší zkoušet nové postupy, nebo se držet osvědčených) či charakteru 

vztahu se studujícími (zda být spíše v nadřízené, nebo kolegiální pozici). Existence takových 

dilemat je logická, je však důležité, aby si je pedagogové a pedagožky uvědomili, byli schopni 

sebereflexe a snažili se najít vyhovující řešení – často kompromisní. Pokud se tak nestane, 

může to vést nejen k profesní frustraci, ale například i k tendenci zneužívat mocenskou 

převahu nad studujícími. 

Řada úskalí, která mohou ztěžovat udržení pedagogického vztahu v přiměřených 

hranicích, podle Smetáčkové a Pavlíka (2011b) vzniká především na vyšších stupních. Je to 

způsobeno třemi skutečnostmi. Zaprvé, věkové rozdíly mezi studujícími a vyučujícími se 

snižují a věková blízkost může vytvářet tlak na vrstevnické sdílení. Zadruhé, čím 

specializovanější je obor, tím bližší mají vyučující a studující zájmy, což může vytvářet pocity 

kolegiality či osobní blízkosti. Zatřetí, pokud je studium koncipováno jako dobrovolné (to se 

týká hlavně vysokých škol), formální mechanismy organizující pedagogický vztah 

nevystupují v takové míře.
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Uvedené aspekty tak do jisté míry rozostřují hranice institucionálně garantované podoby 

pedagogického vztahu – to může na jedné straně vést k posílení individuálního přístupu ke 

studujícím, na straně druhé to však může vyústit v nespravedlivé zacházení. Dochází zde také 

k riziku vzniku tzv. duálních vztahů – tedy vztahů, ve kterých se aktéři současně objevují v 

několika různých rolích. Důsledky mohou být pozitivní i negativní – duální vztahy lze využít 

k zefektivnění výuky, ale zároveň přináší riziko konfliktu zájmů a posouvání do příliš osobní 

roviny (Smetáčková, Pavlík, 2011b).

Zde je důležité, aby byli vyučující schopni již zmíněné schopnosti sebereflexe a aby si 

byli vědomi strukturálních zatížení svého vztahu se studujícími. Pokud tomu tak není, mohou 

se dopustit chování, které překračuje hranice profesionálního vztahu. Může nabývat různých 

podob. Mezi nejzávažnější patří sexuální obtěžování.

2.4.5 Sexuální obtěžování v pedagogickém vztahu

Podstatou sexuálního obtěžování je demonstrace a zneužití moci – jeho součástí je tak určitá 

asymetrie ve vztahu iniciátor – oběť. Ve vztahu mezi vyučujícími a studujícími se vše násobí 

– jejich pozice jsou asymetrické samy o sobě, vždy a apriori. Role žáka nebo žákyně je 

především rolí podřízenou. Od člověka vyžaduje respektování pravidel a požadavků 

vyučujících13. 

Nerovnováha moci zde vyplývá jak z formální závislosti studujících na vyučujících 

jako představitelů školy, tak z neformální úcty k nim, především díky jejich sociálnímu 

postavení i věkové převaze (na středních školách je toto nastavení výraznější a intenzivnější 

než na vysokých školách)14. Logické nastavení vztahu, kdy vyučující je nadřazenou autoritou 

a studující v podřízeném postavení, skýtá mnoho možností zneužití. Situace je o to složitější, 

že studující mají obvykle k pedagogům důvěru a respekt15. Obtížněji si tak dokážou připustit, 

že se staly obětí sexuálního obtěžování, či obtěžující chování špatně interpretují (mají 

například tendenci vnímat zvýšenou přízeň pedagogů jako důkaz své výjimečnosti či talentu). 

                                               
13 Určitou normativní představu o roli žáka či žákyně má i společnost. Tato norma má poměrně stabilní platnost 
– tvoří ji komplex žádoucích vlastností a způsobu chování. Každé dítě, které se chová v souladu s očekáváními, 
je odměňováno, a naopak (Vágnerová, 2005). 
14 A jak upozorňuje Vágnerová (2005), mocenská nerovnováha se odráží i v řadě dalších skutečnosti, například 
ve struktuře prostor školy. Studující mají přístup jen do určitých částí (školní třídy, jídelna, chodby atd.), naopak 
do řady míst je jim vstup zakázán (ředitelna, sborovna).
15 Pro oběti sexuálního obtěžování je velmi frustrující, když jsou konfrontována se skutečností, že její vyučující 
nemá zájem na jejich intelektuálním vývoji, ale že jde především o touhu po moci či uspokojení svých 
sexuálních tužeb (MacKinnon, 1979).
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Je pro ně velice frustrující, pokud mají vyučujícího z takového chování obvinit nebo se proti 

němu ohradit16 (MacKinnon, 1979). 

V důsledku kombinace nerovného postavení a pocitů respektu (či obdivu) mohou 

navíc studující ke svým vyučujícím cítit i atraktivitu, která má erotický rozměr. Protože je pro 

ně učitel nebo učitelka atraktivní, mohou se zpočátku cítit polichoceni, když o ně vyučující 

projeví osobní či intimní zájem. Mohou se často stát iniciátory i sami – dávají například 

vyučujícím najevo svůj zájem, kladně reagují na důvěrné chování ze strany pedagogů či 

pedagožek (Smetáčková, Pavlík, 2011a).

Přinejmenším z počátku tak studující nemusejí vnímat dané chování jako nežádoucí a 

nevítané, a to i přesto, že splňuje další parametry, které definují sexuální obtěžování – chování 

se týká sexuality (nebo genderu konkrétního člověka) a má ubližující následky. Ambivalentní 

nebo negativní pocity se dostaví až po určité době – například když projevy začnou zesilovat, 

když se oběť stane terčem kritiky ze strany spolužáků a spolužaček nebo když si vyučující 

najde jiný objekt zájmu.

Vzhledem ke specifičnosti pedagogického vztahu tak absence nevítanosti ještě nemusí 

znamenat, že nejde o sexuální obtěžování. Podmínku nevítanosti či nepříjemných pocitů lze 

podle Smetáčkové a Pavlíka (2011a) u sexuálního obtěžování v pedagogickém vztahu 

zpochybnit také proto, že předpokládá reflexivitu studujících. Aby chování bylo sexuálním 

obtěžováním, musejí si ho tak studující plně uvědomovat a své pocity interpretovat jako 

nepříjemné a obtěžující. Tím se přenáší zodpovědnost na stranu oběti, což je problematické 

vzhledem k jejich mocensky slabšímu postavení a podle Smetáčkové a Pavlíka (2011a: 14) 

také vzhledem k jejich „epistemologickým omezením“. Identifikovat určité chování jako 

sexuální obtěžování lze plně jen při znalosti a porozumění pojmu. Zahraniční výzkumy 

ostatně dokládají, že ti, kteří pojem neznají, ho často redukují jen na sexuální nátlak a 

výsledky výzkumů jsou tak často zkreslené (Paludi 1997, AAUW 2001).  

Mocenská asymetrie tak ovlivňuje vnímání, prožívání a chování v konkrétních 

sociálních situacích. Její vliv obsahuje tři základní aspekty: a) podřízená osoba má 

v nadřízenou osobu i instituci důvěru (její chování tak interpretuje jako normální), b) 

podřízená osoba je poslušná vůči nadřízené osobě (přizpůsobuje se tedy kvůli obavě 

                                               
16 „Přitěžujícím“ faktorem je pro studující jejich status a věk. Vyučující jsou automaticky považováni za autority, 

a pokud se studující rozhodne proti sexuálnímu obtěžování bránit, většinou je apriori považován za méně 

důvěryhodného. 
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z možného trestu) v c) podřízená osoba považuje nadřízenou osobu za atraktivní (může tedy 

chování, které překračuje formální pravidla, vnímat jako důkaz osobní výjimečnosti)-

(Smetáčková, Pavlík, 2011a). 

Zatímco na středních školách je tato mocenská nerovnováha zřejmá, pokud se aplikuje 

toto pojetí sexuálního obtěžování na vysoké školy, mohou se ozývat kritiky, že vztah mezi 

vyučujícím a studujícím je vztahem dvou dospělých osob, které jsou si rovné. Pokud dochází 

k sexuálnímu obtěžování, oběť přeci musí být schopná takové chování odrazit. Na vysokých 

školách sice studující logicky vystupují jako „dospělejší“ než středoškolští studující a mělo by 

tak s nimi být zacházeno, přesto i na universitách existuje ve vztahu vyučující – studující 

formální závislost, protože studující stanovují pravidla (mají absolutní moc nařizovat 

studujícím povinnou docházku, udělovat známky, mít absolutní kontrolu nad obsahem kurzů a 

způsobem jejich vedení). Převaha vyučujících je většinou umocněna i věkem, zkušenostmi 

atd. Studující a vyučující si tedy ani na vysokých školách nejsou v řadě věcí rovni 

(Smetáčková, Pavlík, 2011; MacKinnon, 1979).

Pokud se podmínka nedobrovolnosti a nepříjemnosti chování vyjme z definice 

obtěžujícího chování, sejme se tak zároveň ze studujících zodpovědnost. V opačném případě 

by byli ze zodpovědnosti za překročení hranic pedagogického vztahu vyňati vyučující a po 

studujících by se chtělo, aby nejen plně reflektovali své pocity, ale také aby nevědomě 

nepodléhali mocenským asymetriím (Smetáčková, Pavlík, 2011b). 

2.5 Sexuální obtěžování a zahraniční výzkumný kontext

Jak bylo řečeno výše, problematika sexuálního obtěžování zůstávala dlouho 

nepojmenovaným, tabuizovaným, ale zároveň snad všudypřítomným problémem. První 

výzkumy sexuálního obtěžování se objevily v USA v 70. letech 20. století – nejprve 

docházelo ke konceptualizaci samotného pojmu především v oblasti pracovněprávních vztahů 

(MacKinnon, 1976). První evropská studie sexuálního obtěžování v pracovně-právních 

vztazích byla realizována před 25 lety (Rubenstein, 1987).

Výzkumy sexuálního obtěžování se ukázaly být významným činitelem v boji proti 

tomuto problému (Zippel, 2006). Především upozornily na skutečnost, že i přes to (a možná 

právě proto), že téma je často tabuizováno či podceňováno, problém se týká mnoha lidí. 

Například v USA ovlivnily výsledky výzkumu legislativní opatření, které toto chování 

odsoudilo jako diskriminační a protizákonné (Paludi, Barickman,1991).
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2.5.1 Sexuální obtěžování na vysokých školách – zahraniční studie

Výzkumy sexuálního obtěžování na vysokých školách se nejprve začaly provádět ve 

Spojených státech. Šlo především o studie na konkrétních amerických universitách – např. na 

Arizonské univerzitě17, na universitě ve Východní Karolíně18, na Michiganské univerzitě19, na 

universitě ve státě Iowa20 či na Floridské universitě21. V evropském kontextu se téma 

sexuálního obtěžování na vysokých školách začalo zkoumat až s odstupem. Celoevropská 

studie dosud nebyla zpracována. Stejně jako zpočátku v USA šlo i v Evropě především o dílčí 

studie jednotlivých vysokých škol nebo fakult22.

První komplexní přehledovou studii zabývající se problematikou sexuálního 

obtěžování na vysokých školách vydalo v roce 1984 duo amerických autorek – Dziech a 

Weiner. Soustředily se primárně na obtěžování studentek vyučujícími – muži. Jejich cílem 

bylo upozornit na tento problém studující, vyučující i rodiče, protože jak v knize Lecherous 

Professor samy zdůrazňují: 

„…pro rodiče je na prvním místě výše školného a finanční podpora, pro studující jsou to známky a 

pohovory, pro děkany počet fakultních publikací a menší počty uchazečů (…). Ale do té doby, než se 

dcera někoho z nich stane obětí sexuálního obtěžování, než se nějaký případ objeví ve fakultních 

novinových titulcích, nebo než je na někoho podána žaloba, většině z nich nedělá starosti, že profesoři 

studentkám dělají návrhy, osahávají je a v některých případech je i napadají.“ (Dziech, Weiner, 1984: 

11)

                                               
17Dotazníkové šetření zmapovalo nejen zkušenosti studentek, ale i vyučujících a ostatních zaměstnankyň 
univerzity. 13 % studentek, 11 % zaměstnankyň a 13 % vyučujících odpovědělo, že zažily sexuální obtěžování. 
Ve zprávě bylo zdůrazněno, že pro případ, aby se 13 % obtěžovaných studentek nejevilo jako malé množství, 
bylo procentuální vyjádření převedeno do absolutních čísel, což odpovídá počtu 2300 (Dziech, Weiner, 1984).
18 20 % z 226 studentek ve výzkumu z roku 1979 uvedlo, že mělo zkušenosti se slovním sexuálním obtěžováním 
ze strany mužských vyučujících (Dziech, Weiner, 1984).  
19 Z náhodně vybraného vzorku 998 studujících odpovídalo 47 %. Pětadvacet procent studujících pak uvedlo, že 
během posledního roku zažili sexuální obtěžování (Dziech, Weiner, 1984).
20Na základě tohoto výzkumu bylo zjištěno, že 7 % studentek obtěžovali jejich vyučující fyzicky; 14 % z žen pak 
uvedlo zvaní na schůzky; 17 % zažilo verbální sexuální návrhy; 34 % chtivé pohledy nebo gesta sexuální 
povahy; 43 % uvedlo flirtování nebo přehnanou pozornost a 65 % studentek si stěžovalo, že se staly terčem 
sexistických komentářů. 13 % studentek přiznalo, že se nechodí na kurzy, protože vyučující je známý tím, že 
sexuálně obtěžuje studentky (Dziech, Weiner, 1984).
21 Výsledky ukázaly, že 26 % absolventek a 31 % současných studentek obtěžoval vyučující. Tuto skutečnost 
však neoznámilo celých 70 % z těchto obtěžovaných studentek (Dziech, Weiner, 1984).
22 Například Larsson a kol. (2003) zkoumali sexuální obtěžování studujících na švédských lékařských fakultách. 
Ze vzorku 840 respondentů a respondentek 59 % uvedlo, že mají zkušenosti s urážlivými vtipy či komentáři. 
54 % z nich zažilo někdy genderovou diskriminaci, 22 % pak sexuální obtěžování. Jako nejčastější iniciátory 
byli nejčastěji označování muži profesoři, doktorandi či spolužáci. Naopak oběťmi se stávaly především ženy.
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Autorky porovnaly existující výzkumy na universitách a došly k závěru, že i přes rozdílné 

metodologie výzkumů23 jsou výsledky velmi podobné – mezi 20 a 30 % studentek uvádělo, že 

někdy v průběhu vysokoškolského studia byly sexuálně obtěžovány mužem z pedagogického 

sboru. Jak autorky upozornily – přesto, že problém byl zkoumán jen lokálně a o těchto 

výzkumech se příliš nemluvilo, čísla byla alarmující. V roce 1982 uvedlo Národní centrum 

pro statistiky ve vzdělávání (National Center for Educational Statistics), že na vysoké školy 

ve Spojených státech se zapsalo 6 374 005 žen. I kdyby se jen pouhé jedno procento z těchto 

žen stalo obětí sexuálního obtěžování, znamenalo by to 63 740 žen. Dvacet procent pak 

znamená 1 274 800 žen (Dziech, Weiner, 1984).

Opravdu rozsáhlé reprezentativní šetření problematiky sexuálního obtěžování na 

amerických vysokých školách nabízí Hill a Silva. Zanalyzovaly výsledky celonárodního 

výzkumu iniciovaného Americkou asociací žen na universitách (American Association of 

University Women) v roce 2005. Neomezily se jen na problém sexuálního obtěžování žen ze 

strany mužů, ale zjišťovaly také, jak často mohou být mezi oběťmi muži. Jejich studie sice 

odhalila ještě vyšší čísla, než uvádějí Dziech a Weiner, ale soustředila se především na 

obtěžování mezi studujícími. Podle výsledků měly zkušenosti se sexuálním obtěžováním ze 

strany spolužáků nebo vyučujících téměř dvě třetiny studujících24. Podle autorek „dochází 

k sexuálnímu obtěžování téměř po celé akademické půdě, včetně domova nebo poslucháren. 

Děje se to na velkých i malých universitách, na státních i soukromých školách…“ (Hill, Silva, 

2005: 2-3).

Řada provedených výzkumů ukázala kromě četnosti výskytu sexuálního obtěžování 

také na další důležitou skutečnost – že studující mají často problém s označením „obtěžování“ 

(harassment). Například studie Lindy Kalof a kol. (2001) z roku 1997 ukázala, že 40 % 

studentek a 28,7 % studentů osobně zažilo alespoň jednu z forem sexuálního obtěžování ze 

strany vyučujících25. Jen zlomek z nich tak ale zažité chování interpretoval či pojmenoval. Jen 

9 % žen, které uvedly, že měly zkušenost alespoň s jedním typem chování, které spadá do 

                                               
23 Například ve výběru vzorku – některé university vybíraly respondenty náhodně, jiné nenáhodně – či v rozdílné 
definici sexuálního obtěžování.
24

Většina z nich zažila „bezkontaktní“ obtěžování – například sexistické poznámky nebo emaily – a téměř jedna 
třetina uvedla, že má zkušenost s fyzickým obtěžováním (osahávání či sexuální nátlak). Autorky také zdůrazňují, 
že i muži jsou sexuálně obtěžování – dokonce v podobné míře jako ženy, jen jiným způsobem. Zatímco 
studentky jsou nejčastěji terčem sexuálních poznámek, gest nebo pohledů, studenti jsou hlavně slovně uráženi 
hanlivými výrazy pro gaye (například buzna, teplouš). Podobně jako u jiných výzkumů se ale ukázalo, že 
iniciátory sexuálního obtěžování jsou častěji muži než ženy (Dziech, Weiner, 1984).
25 Vzorek byl 529 studujících (386 žen a 139 mužů). Případy genderově motivovaného obtěžování uvedlo 
38,9 % a 26,6 % mužů. Nevyžádanou sexuální pozornost uvedlo 11,1 % studentek a 6,5 % studentů, sexuální 
nátlak potom zažilo 2,1 % studentek a 0,7 % studentů (Kalof a kol., 2001).
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definice sexuálního obtěžování, svou zkušenost označilo za sexuální obtěžování. U studentů

to bylo pouze 2,5 % (Kalof a kol., 2001).

Stejnou tendenci ukázal i výzkum provedený na jedné z kanadských universit (Weiss, 

Lalonde, 2001). Výraz „obtěžování“ se objevil pouze ve dvou případech (ani ne 2 %), zbylé 

studentky tvrdilo, že se cítilo nepohodlně (64 %), vyděšeně (15 %), naštvaně (15 %), 

rozpačitě (12 %), zneuctěně (10 %) apod. Podobně tomu bylo v případě, kdy byli studující 

vyzváni, aby popsali chování vyučujícího. Nejčastější odpovědi byly: nevhodné (42 %), 

neprofesionální (25 %), zneužívá své pozice (14 %), přátelské/laskavé (10 %) a nepřijatelné 

(8 %). Pouze necelých 6 % studujících označilo chování vyučujících jako obtěžování (Weiss, 

Lalonde, 2001).

2.5.2 Sexuální obtěžování na středních školách – zahraniční studie

Problému sexuálního obtěžování na středních školách obecně se zahraniční výzkumy také 

věnují už víc než 30 let – především ve Spojených státech amerických a v Kanadě (nejčastěji, 

stejně jako v případě sexuálního obtěžování na vysokých školách, jde o studie v rámci 

jednotlivých škol či provincií). Ukazují, že s ním v průběhu středoškolského studia mají 

zkušenost 2/3 až 3/4 studujících - výzkumy ale zahrnují především obtěžování mezi 

vrstevníky, které je mnohem častější (AAUW, 2001; Walsh, Duffy, Gallagher-Duffy, 2007). 

Sexuálnímu obtěžování ze strany vyučujících a ostatního personálu školy se věnuje o poznání 

méně výzkumů. 

Například Americká asociace žen na universitách (AAUW) provedla v roce 2001 

rozsáhlý výzkum, který navázal na studii z roku 1993 a výsledky porovnával. Soustředil se na 

zkušenosti studujících 8. – 11. stupně (13 – 17 let) se sexuálním obtěžováním (ze strany 

vyučujících i mezi vrstevníky), na jejich vnímání tohoto problému a také na psychické 

následky obětí sexuálního obtěžování. Data byla sbírána pomocí dotazníků, výzkumu se 

zúčastnilo přes 2000 školáků a školaček. Téměř všichni studující v obou výzkumech 

odpověděli, že vědí, co to je sexuální obtěžování – poznámky nebo gesta (30%), nevyžádané 

osahávání či jiné kontaktování (23 %) či obecně vyvolávání nepříjemných pocitů (17%). 

Nelišili se příliš ani v jeho vnímání – zhruba třem čtvrtinám dotazovaných by vadilo, kdyby 

někdo šířil fámy o jejich sexuálním životě či orientaci, pokusil se je svléknout nebo je 

označoval za gaye či lesby. Výzkum tedy ukázal, že studujícím nevadí pouze fyzické, ale i 

slovní obtěžování. Zkušenosti s nějakou formou sexuálního obtěžování (během studia na 

střední škole) se za osm let příliš nezměnily – souhlasnou odpověď zaškrtlo osm z deseti 
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studentů a studentek (81 %). Tři čtvrtiny studujících (76 %) měly zkušenosti s psychickým či 

slovním sexuálním obtěžováním – polovina uvedla, že často či občas. Většina studujících 

(58 %) podle výsledků někdy zažila i fyzické sexuální obtěžování – jedna třetina často či 

občas. Z výzkumu vyplynulo také, že dívky se s tímto problémem setkávají mnohem více a 

častěji než chlapci. Oproti roku 1993 ale vzrostlo procento chlapců, kteří uvedli, že ve škole 

někdy zažili sexuální obtěžování. Dívky také častěji uvádí, že ve své škole znají někoho, kdo 

se stal obětí sexuálního obtěžování. Podle autorů to ukazuje na odlišné genderové vnímání 

školního prostředí. Pokud jde o sexuální obtěžování ze strany vyučujících či jiného personálu 

školy, méně dotazovaných uvedlo, že se to podle jejich názoru děje (38 % v roce 2001, 44 % 

v roce 1993). Osobní zkušenost s ním mělo 7 % dotazovaných (v roce 1993 to bylo 25 % 

dívek a 10 % chlapců). Pokud jde o následky sexuálního obtěžování, studující často uváděli, 

že to mělo negativní vliv na jejich vzdělávání či studijní výsledky. Jedna čtvrtina z nich se 

například vyhýbala chození do školy a ve třídě byla spíše v pozadí. Dva z deseti studujících 

uvedli, že pro ně bylo těžké udržet pozornost. 

Zkušenosti studujících se sexuálním obtěžováním ani jeho vnímání se tedy podle 

výzkumu za 8 let příliš nezměnily. Jediný výrazný aspekt, ve kterém se výsledky liší, jsou 

názory studentů a studentek na dostatečnost opatření k prevenci či řešení tohoto problému. 

Více než v roce 1993 uvedlo, že školy mají potřebné předpisy či literaturu (AAUW, 2001).

Výsledky výzkumu AAUW byly podobné jako šetření, které v roce 1995 provedla 

Federace vyučujících na středních školách v Ontariu (OSSTF) – 80 % studentek v něm 

odpovědělo, že ve škole někdy zažilo sexuální obtěžování (Wolfe, 2008).

Podobná studie byla realizována také v Connecticutu v letech 1993 a 1994 (PCSW, 

1995). Výzkumu se zúčastnilo 547 studujících středních škol (na stupních 10 až 12, tedy 15 –

18 let). Výsledky ukázaly, že během studia zažilo sexuální obtěžování 92 % studentek a 57 % 

studentů26. Obtěžování ze strany vyučujících či jiného personálu školy zažilo 3,5 % všech 

studujících.

Gruber a Fineran (2008) provedli výzkum, kterého se zúčastnilo 522 středoškoláků a 

středoškolaček (14 – 18 let) ze škol na severovýchodě USA. Kromě sexuálního obtěžování se 

soustředil i na šikanu. 34 % studujících odpovědělo, že v probíhajícím školním roce se stali 

obětí sexuálního obtěžování (36 % dívek a 34 % chlapců). 

                                               
26 Podobně jako u studie AAUW i tady měli studující nejčastěji zkušenosti s nevhodnými komentáři ke vzhledu 
či tělu (67 % dívek, 26 % chlapců), obtěžujícími dotyky (65 % dívek, 25 % chlapců) či sexuálně podbarvená 
gesta nebo pohledy (53 % dívek, 13 % chlapců)-(PCSW, 1995).
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Jak zdůrazňuje Wolfe (2008), údaje o výskytu sexuálního obtěžování závisí na tom, v jakém 

časovém horizontu se problém sleduje (podrobněji viz podkapitola o metodologických 

úskalích výzkumů). Nejvyšší čísla budou vycházet v případě, že studující budou dotázáni, zda 

„někdy“ v průběhu studia zažili sexuální obtěžování. U výzkumů, které se soustředí na kratší 

časový úsek (např. poslední rok), budou čísla nižší. To je i případ studie, kterou provedli 

Walsch, Duffy a Gallagher-Duffy (2007). Sledovali v něm sexuální obtěžování v kanadských 

středních školách. Studujících se v něm ptali na jejich zkušenosti za poslední dva týdny. 

Výsledky ukázaly, že ho zažilo 15% dotazovaných.  

Konkrétní omezený časový horizont stanovil i jeden nejaktuálnějších zahraničních 

výzkumů sexuálního obtěžování na středních školách (týkal se však i sexuálního obtěžování 

ze strany vrstevníků). Stojí za ním opět AAUW (2011). Zjišťoval, kolik z téměř 2000 

sledovaných studujících (na 7. – 12. stupni, tedy 12 – 18 let) se setkalo se sexuálním 

obtěžováním během školního roku 2010 – 2011. Cílem bylo ukázat, že se čísla snižují. Téměř 

polovina studujících (48 %) odpověděla kladně – 44 % ho zažilo osobně, 30 % „virtuálně“ 

(prostřednictvím Facebooku, SMS či e-mailu). Výzkum potvrdil, že oběťmi sexuálního 

obtěžování se častěji stávají dívky než chlapci (56 % versus 40 %)27. 

Zmapování sexuálního obtěžování studujících ze strany vyučujících není tak častým 

cílem výzkumů – výskyt tohoto problému se zjišťoval především v rámci studií o sexuálním 

obtěžování na středních školách obecně. Přesto řada zahraničních výzkumů už dlouhá léta 

existuje. V 90. letech v USA například autorská dvojice Shakeshaft a Cohen (1995) provedli 

studii, která zahrnovala 225 případů sexuálního obtěžování studujících ze strany vyučujících 

či jiných členů školského personálu. Data však byla sbírána prostřednictvím rozhovorů 

s rodiči, vedením školy či vyučujícími a zjišťovala hlavně počty a okolnosti nahlášených 

případů (nešlo tedy o výpovědi samotných obětí).

Sexuálnímu obtěžování ze strany vyučujících se věnovala také Timmerman (2003). 

Její výzkumy jsou navíc zasazeny do evropského kontextu – zkoumala situaci 

v nizozemských školách. 27 % respondentů a respondentek (z 2800 studujících ve věku 14 a 

15 let) uvedlo, že byli obtěžováni vyučujícími.

                                               
27 Mezi nejčastější formy obtěžování patří nevhodné vulgární komentáře, vtipy nebo gesta (setkalo se s nimi 46 
% dívek a 22 % chlapců). Jedna pětina studujících (podíl byl stejný u obou pohlaví) se setkala s nadávkami 
týkajícími se sexuální orientace, 13 % studujících uvedlo, že byli vystaveni nepříjemnému pohledu na erotické 
obrázky či fotky (16 % dívek, 10 % chlapců). Pokud jde o fyzický kontakt, byla procenta menší – přesto jde 
v přepočtu na množství studujících o velká čísla. 9 % dívek a 2 % chlapců například zažilo sexuální nátlak. 
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Zahraniční výzkumy sexuálního obtěžování na středních a vysokých školách obecně vykazují 

mnohé podobnosti, ale zároveň se v řadě ohledů liší. Stejná je v první řadě jejich „geneze“ –

první výzkumy začaly vznikat jako studie konkrétních fakult, škol či provincií ve Spojených 

státech. Mají také podobně dlouhou tradici. Obecně zjišťovaly podobné skutečnosti – jak 

často se studující setkávají s různými formami sexuálním obtěžováním, co pro ně tento pojem 

znamená, jak by se cítili v pozici obtěžovaných či kdo je podle nich nejčastěji iniciátorem a 

obětí. Výzkumy na středních školách se však častěji než ty universitní soustředily na 

obtěžování mezi vrstevníky a vrstevnicemi – ve školním kolektivu dospívajících jsou k 

obtěžování či k šikaně „lepší“ podmínky než na vysokých školách, kde je povaha vztahů a 

prostředí méně rizikové. Případné rozdíly ve výsledcích sexuálního obtěžování na středních a 

na vysokých školách je velmi problematické porovnat a analyzovat, protože výzkumy mají 

často zcela jinou metodologii a sledují také jinak dlouhý časový úsek. Hodně se proto liší i 

mezi sebou. Obecně platí, že mezi nejčastější formy obtěžování patří na středních i na 

vysokých školách nejrůznější sexistické poznámky nebo nevhodné komentáře. Naopak 

nejméně často se studující setkávají se sexuálním nátlakem a s některými druhy fyzického 

obtěžování (především intimní dotyky apod.). Tomu pak odpovídá i jejich vnímání sexuálního 

obtěžování – právě ony nejtěžší formy nejčastěji za obtěžování označují a také je nejméně 

tolerují. U středních i vysokých škol se shodně ukázalo, že nejčastějším iniciátorem bývá 

učitel, zatímco nejčastější obětí studentka.

2.6 Přístup k sexuálnímu obtěžování v ČR

Ve srovnání se situací v západních zemích má Česká republika, pokud jde o přístup k 

sexuálnímu obtěžování, ještě co dohánět. Až poměrně do nedávné doby nebyla tomuto 

problému věnována společenská ani výzkumná pozornost. Systematičtější zájem o něj se 

objevil až v posledních letech. Souvisí to na jedné straně s přijetím novely zákoníku práce 

v roce 2004 a na straně druhé s etablováním oboru genderová studia, respektive s používáním 

genderové perspektivy ve společenských vědách, především v sociologii (Smetáčková, 

Pavlík, 2011). 

Téma sexuálního obtěžování se ale dostává do popředí ve chvíli, kdy například 

university či podniky v západní Evropě či USA již mají zavedenou politiku a dané postupy, 

jak se s tímto fenoménem vypořádat. I přesto se u nás ale snaha o diskusi či řešení u širší 

veřejnosti často setkává s neochotou či dokonce odporem. Dlouhodobý nezájem o tuto 

problematiku souvisí podle Vohlídalové (2010) s několika skutečnostmi. Tou první je český 
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kulturně-historický kontext. Přestože bylo feministické hnutí v Česku před druhou světovou 

válkou poměrně rozvinuté, komunistický režim jeho myšlenky odmítl. Snažil se sice o plnou 

zaměstnanost, což vedlo k snazšímu pronikání žen na pracovní trh, ale tuto snahu 

nedoprovázelo přehodnocení genderových vztahů. Tendence vnímat feministické hnutí 

negativně přetrvala ještě dlouho po revoluci (a u části veřejnosti trvá i v současnosti). 

V důsledku toho naše společnost není tolik citlivá ke genderové nerovnosti a feministické 

požadavky v principu odmítá. Zadruhé je na vině také pozdní zavedení legislativních úprav, 

které by problém dostatečně ošetřily. Právní vymezení sexuálního obtěžování v rámci 

antidiskriminační legislativy v českém právním řádu na sebe nechalo dlouho čekat 

(podrobněji viz kapitola o legislativní úpravě sexuálního obtěžování). Je to důsledkem nízké 

sensitivity české společnosti k diskriminaci obecně (a té genderové obzvlášť). Třetí aspekt 

souvisí s nedostatečným výzkumným zmapováním problému sexuálního obtěžování –

problém se tak může zdát neviditelný (Vohlídalová, 2010).

2.6.1 Právní úprava sexuálního obtěžování

Zdlouhavý proces legislativního ošetření může být chápán jako příčina i jako důsledek. Tedy, 

protože pojem sexuálního obtěžování nebyl v českém právu dlouho definován, veřejnost to 

nechápala jako problém. Či naopak, necitlivost či podceňování tohoto problému se odrazilo i 

na úrovni legislativní28.

Pojem a definice sexuálního obtěžování byly do české legislativy zavedeny teprve 

v roce 2000, a to zejména v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Ještě předtím bylo 

možné se dovolávat nápravy prostřednictvím občanskoprávní ochrany osobnosti podle §11 a 

zákona č. 4/1964 Sb., občanského zákoníku. Ten lze jako významný nástroj ochrany použít i 

v současnosti – dává totiž možnost žalovat osobu, která se daného jednání dopustila, např. 

kolegu, nadřízeného, ale i klienta, zatímco podle pracovněprávní úpravy je možné dovolávat 

se ochrany pouze vůči zaměstnavateli (Křížková, Maříková, Uhde, 2006).

V roce 2000 byla přijata novela zákoníku práce29 – a do české legislativy se tak vůbec 

poprvé dostal pojem (a zákaz) sexuálního obtěžování: 

„Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů zneužívat na újmu 

jiného účastníka pracovněprávního vztahu nebo k ponižování jeho lidské důstojnosti. Za ponižování 

                                               
28 Pro srovnání: například ve Spojených státech byl zákon zakazující diskriminaci na základě pohlaví přijat už 
v roce 1972 (Dziech, Weiner, 1984).
29 : § 7 odst. 2, zákon č. 155/2000 Sb, kterým dochází ke změně zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce
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lidské důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, 

nevhodné nebo urážlivé nebo které může být druhým účastníkem pracovněprávního vztahu oprávněně 

vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností vyplývajících 

z pracovně právních vztahů.“ (Křížková, Maříková, Uhde, 2006: 96)

přesto, že v rámci právního ošetření sexuálního obtěžování šlo o velký posun, úprava 

(155/2000 Sb.) měla své nedostatky. Především zákon zakazoval pouze sexuální obtěžování, 

nikoli genderově motivované obtěžování (či dalších obtěžování z diskriminačních důvodů). 

Navíc takové chování postihoval pouze na pracovišti – tedy přímo v místě kde člověk 

vykonává svou práci (mohly by tak vzniknout komplikace v řešení sexuálního obtěžování, ke 

kterému by došlo například na služební cestě). V neposlední řadě úprava nezahrnovala ani 

skutkovou podstatu vytváření nepřátelského prostředí (tzv. hostile environment). 

Kromě toho sexuální obtěžování nespadalo do kategorie „porušení práv a povinností 

vyplývajících z rovného zacházení s muži a ženami“, resp. nebylo zahrnuto pod pojem 

diskriminace. Nebylo tedy jasné, zda může zaměstnankyně č zaměstnanec požadovat nápravu 

na základě §7 odst. 4 a 5 – tedy „upuštění od porušování, odstranění následků, přiměřené 

zadostiučinění, náhrada majetkové újmy v penězích“ (Křížková, Maříková, Uhde, 2006: 97).

Výrazným pokrokem pak bylo především přijetí novely zákona účinné od 1. března 

200430. Tato novela uvedla zákoník práce do souladu s evropskou směrnicí 2002/73/ES. Podle 

této Směrnice se:

„…‚obtěžováním‘ rozumí, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s pohlavím osoby, které 

má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, 

pokořující nebo urážlivé atmosféry.“

„…sexuálním obtěžováním rozumí, pokud dojde k jakékoli formě nežádoucího chování sexuální povahy, 

vyjádřeného verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení 

důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.“

„…obtěžování a sexuální obtěžování ve smyslu této směrnice jsou považována za diskriminaci na 

základě pohlaví, a proto jsou zakázána. Odmítnutí takového chování dotyčnou osobou nebo podvolení 

se mu není možno použít jako základ pro rozhodnutí dotýkající se uvedené osoby.“31

                                               
30  Zákon č. 46/2004 Sb.
31 Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0073:CS:NOT
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Tato právní úprava tedy přinesla jeden zásadní posun - na rozdíl od předchozího zákona č. 

155/2000 Sb., se v novelizovaném zákoně č. 46/2004 Sb. zákoníku již začalo rozlišovat mezi 

obtěžováním z důvodu pohlaví a sexuálním obtěžováním. 

Obtěžování z důvodu pohlaví (také označované šikana či pronásledování) nemá 

sexuální podtext a jeho příčinou je pohlavní příslušnost oběti. Může mít mnoho podob, 

v zásadě ho lze rozdělit do dvou obecných kategorií – bullying (obtěžování jednotlivcem) a 

mobing (obtěžování skupinou). Podle novelizovaného zákona32 se obtěžováním rozumí:

„…jednání, které je zaměstnancem, jehož se to týká, oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo 

urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 

nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.“ (Křížková, Maříková, Uhde, 

2006: 98)

Sexuální obtěžování je chování sexuální povahy33. Z právního hlediska přitom není důležité, 

zda je motivace k jednání sexuální nebo mocenská. Zákoník práce ho definoval v §1 odst. 9:

„…sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným 

zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek 

vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 

zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro 

rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.“ (Křížková, 

Maříková, Uhde, 2006: 98)

Aby bylo určité chování charakterizováno jako sexuální obtěžování, musí podle české 

legislativy splnit všechny tři následující znaky: zaprvé, jde o jednání se sexuálním 

charakterem. Může přitom nabývat podob verbálních (nevhodné vtipy, sexuální návrhy), 

neverbálních (vulgární gestikulace, vystavování nevhodných fotografií) či fyzických (od 

doteků až po sexuální útok). Za druhé, toto jednání je obětí oprávněně vnímáno jako nevítané, 

nevhodné nebo urážlivé. Za třetí, záměr nebo důsledek tohoto jednání a) vede ke snížení 

důstojnosti fyzické osoby34, b) vede k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 

zneklidňujícího pracovního prostředí, c) je podmínkou pro rozhodnutí, které ovlivní výkon 

                                               
32 § 1 odst. 7 ZPr., Zákon č. 46/2004 Sb.
33 §1 odst. 9 ZPr., Zákon č. 46/2004 Sb.
34 Zde nerozhoduje subjektivní vnímání oběti, směrodatná je objektivní způsobilost takového jednání k ohrožení 
něčí důstojnosti, pohlíží se také na to, zda šlo o záměr iniciátora).
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práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů (jedná se především o tzv. quid 

pro quo sexuální obtěžování)-(Křížková, Maříková, Uhde, 2006).

Od ledna 2007 vstoupil v platnost nový zákoník práce, který ale část o sexuálním 

obtěžování zcela vypustil35. Stanovil sice zákaz jakékoli diskriminace v pracovněprávních 

vztazích, ale podrobnější definici pojmů (např. sexuální obtěžování, pronásledování, nepřímá 

diskriminace) i právní prostředky ochrany před diskriminací nechal na zvláštním právním 

předpisu – antidiskriminačním zákoně. Ten byl však v České republice přijat až 17. června 

2009, kdy ho schválila Poslanecká sněmovna. Dva a půl roku tak bylo Česko opět bez 

dostatečného právního ošetření sexuálního obtěžování.

Tento právní dokument je významnou součástí právní úpravy sexuálního obtěžování. 

Zaprvé, zakotvuje, v jakých situacích a z jakých důvodů je diskriminační jednání zakázané. 

Zakazuje tak diskriminaci z důvodu pohlaví, věku, zdravotního postižení, rasy, národnosti, 

etnického původu, sexuální orientace, náboženské víry či vyznání a světového názoru. 

Diskriminace je pak zakázána v zaměstnání a přístupu k zaměstnání, v přístupu ke vzdělání, 

v přístupu ke zdravotní péči, při přiznání a poskytování sociálních výhod a při poskytování 

zboží a služeb, včetně bydlení.36 Za druhé, přináší definici právních pojmů, které se vztahují 

k diskriminačnímu jednání, zejména definuje následující: přímou diskriminaci, nepřímou 

diskriminaci, sexuální obtěžování a obtěžování, pronásledování apod.

2.6.2 České výzkumy sexuálního obtěžování

Studie zabývající se sexuálním obtěžováním tedy mají v ČR poměrně krátkou historii. 

V České republice se sexuální obtěžování stalo tématem prvního výzkumu až v roce 2004. 

Alena Křížková a další autorky realizovaly první reprezentativní studii, která mapovala 

                                               
35 (zákon č. 262/2006 Sb., § 16 odst. 2.
36

Antidiskriminační zákon podle § 1 vymezuje právo na rovné zacházení v následujících oblastech:
a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání,
b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
c) pracovních a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,
d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů,
e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,
f) sociálního zabezpečení,
g) přiznání a poskytování sociálních výhod,
h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování 
i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování,
j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny nebo poskytovány veřejnosti 

(Antidiskriminační zákon § 1).
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sexuální obtěžování v pracovně-právních vztazích37. Výzkum ukázal, že čtvrtina české 

populace z těch, kteří pracují nebo někdy pracovali, se v práci setkala se sexuálním 

obtěžováním (Křížková, Maříková, Uhde, 2006)38. Bylo tak prokázáno, že sexuální 

obtěžování v českém pracovním prostředí existuje a že je na místě zvažovat jeho společenské 

regulace. Výsledky zároveň umožnily pevnější ukotvení fenoménu sexuálního obtěžování ve 

vědeckém diskursu. 

Na tento výzkum pak navazuje jakási druhá vlna studií, které mapují skrytější 

mechanismy obtěžování a směřují mimo pracovní sféru – nejprve výzkum realizovaný 

Sociologickým ústavem AV ČR a následně studie realizovaná Fakultou humanitních studií 

University Karlovy. Marta Vohlídalová, Kateřina Šaldová a Barbora Tupá (2010) provedly na 

přelomu let 2008 a 2009 v rámci projektu Bariéry případovou studii vybrané fakulty pražské 

vysoké školy. Studie měla dvě části – kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní části výzkumu 

se zúčastnilo 700 studujících (464 studentek a 236 studentů). Badatelky použily metodu 

dotazníkového šetření. Při konstrukci dotazníku vycházely ze standardizovaného výzkumného 

nástroje, tzv. Sexual Experiences Questionnaire (SEQ). Zaměřily se na tři typy sexuálního 

obtěžování, jak je definuje Fitzgerald (1990) - genderové obtěžování (gender harassment), 

nevyžádané sexuální chování (unwated sexual attention) a sexuální nátlak (sexual coercion). 

Z oblasti genderového obtěžování badatelky zjišťovaly zkušenosti studujících se 

zesměšňujícími poznámkami o mužích či ženách, sexuálně laděnými příběhy či znevýhodnění 

kvůli pohlaví. Z oblasti nevítané sexuální pozornosti do dotazníku zařadily například hovory o 

sexuálně laděných tématech, komentování vzhledu či pozvání na soukromou schůzku. 

Z oblasti sexuálního nátlaku se badatelky ptaly na zkušenosti studujících s nabídkou 

intimního sblížení pod pohrůžkou či naopak pod příslibem výhod a také na narušení osobního 

prostoru a napadení. Tematicky se autorky zaměřily na tři hlavní oblasti: 1. zkušenosti 

                                               
37 Výzkumný projekt nazvaný „Analýza výskytu obtěžování žen a mužů z důvodu pohlaví a sexuálního 
obtěžování na pracovišti“, realizoval ho Sociologický ústav AV ČR mezi lety 2004 a 2005.
38 Autorky zjišťovaly také, jaké formy chování už lidé považují za sexuální obtěžování, jaké jednání jim vadí a 
s jakým se na pracovišti nejčastěji setkávají. Celkově nejčastější formou obtěžování jsou sexuálně podbarvené 
vtipy a narážky na soukromý život (setkalo se s nimi asi 63 %, respektive 64 % respondentů a respondentek). 
Naopak nejméně často se setkali s pokusem o znásilnění (2%) či s obtěžujícími telefonáty nebo emaily (9%). 
Výsledky také ukázaly, že zatímco se muži a ženy neliší v podílu zaznamenaného výskytu různých forem 
potenciálně obtěžujícího chování, objevují se mezi nimi zásadní rozdíly, pokud jde o vnímání takového chování. 
Všechny formy vadí ženám v práci výrazně častěji než mužům. Fakt, že ženy jsou nejčastěji těmi, kdo se cítí být 
obtěžováni (a jsou také tak vnímány), potvrzují i další výsledky. Když měli respondenti označovat nejčastějšího 
iniciátora a nejčastější oběť sexuálního obtěžování, v naprosté většině zvolili muže a ženu. Nejčastější model je 
podle výsledků studie na úrovni spolupracovníků. V pětině případů je iniciátorem těžších forem sexuálního 
obtěžování (neverbální útoky, jasné sexuální návrhy) nadřízený muž (Křížková, Maříková, Uhde, 2006). 
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studujících s různými formami obtěžujícího chování ze strany vyučujících, 2. na způsob, 

jakým studující sexuální obtěžování vymezují 3. jaké mají studující představy o řešení tohoto 

problému v rámci své školy.

Pokud šlo o zkušenosti studujících, výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že 

nejčastěji se setkali s některou z forem genderového obtěžování – zažilo ho 66 % studujících. 

Jednoznačně nejvíc zkušeností pak mají studující se zesměšňujícími poznámkami o mužích a 

ženách, jejich vzhledu či schopnostech – 47 % studentů a 53 % studentek. Přes 18 % 

studujících má zkušenost s nevítanou sexuální pozorností a 9% se sexuálním nátlakem. 

Výsledky ukázaly také výrazný rozdíl mezi podílem studujících, kteří odpověděli 

kladně na otázku, zda byli sexuálně obtěžováni vyučující/m nebo jiným zaměstnancem školy, 

a podílem těch, kteří uvedli, že mají zkušenosti s jednotlivými dílčími formami obtěžujícího 

chování. Zatímco se sexuálním obtěžováním, ať už ve formě nevítané sexuální pozornosti 

nebo v podobě sexuálního nátlaku, se setkalo během svého studia 22 % studujících a 66 % 

studujících má zkušenosti alespoň s jednou z forem genderového obtěžování, pouze celkem 

13 dívek (tj. 2,8 %) a šest chlapců (2,5 %) odpovědělo kladně na přímou otázku, zda někdy 

zažili sexuální obtěžování ze strany vyučujícího nebo jiného zaměstnance školy. Objevuje se 

zde tedy podobná tendence (odmítat označení prožitého chování za sexuální obtěžování) jako 

u některých zahraničních výzkumů (např. Kalof, 2001; Weiss, Lalonde, 2001).

Pokud jde o iniciátory sexuálního obtěžování, z výpovědí studujících vyplynulo, že u 

všech sledovaných forem chování se jedná nejčastěji o muže. Největší podíl žen (pedagožek) 

na obtěžujícím chování byl zjištěn u zvýhodnění na základě pohlaví – studující jako iniciátora 

v 41 % označili muže, u 36 % ženu a u 23 % obě pohlaví. 

Jak studující sexuální obtěžování chápou a definují, autorky zjišťovaly tak, že 

dotazovaným předložily několik forem chování, u kterých měli označit, zda podle nich jde o 

sexuální obtěžování. Výsledky ukázaly, že u chování, které spadá do kategorií nevítaná 

sexuální pozornost a sexuální nátlak, je vymezení poměrně jednoznačné. Jde především o 

pokus o tělesný kontakt přes jasné odmítnutí (podle 99 % studentek a 97 % studentů jde o 

sexuální obtěžování), pokus o znásilnění (98 % studentek, 97 % studentů) či opakované 

verbální pokusy o navázání milostného vztahu (96 % studentek, 88 % studentů).  Do skupiny 

forem obtěžujícího chování, které studující považují za sexuální obtěžování zdaleka 

nejednoznačněji, spadá například pozvání na soukromou schůzku (43 % studentek, 29 % 

studentů), komentování vzhledu (29 % studentek, 22 % studentů), používání lechtivých 
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učebních materiálů (25 % studentek, 17 % studentů) či zvýhodnění kvůli pohlaví (25 % 

studentek, 30 % studentů). 

Autorky zdůrazňují, že i zahraniční výzkumy ukázaly, že studující jako sexuální 

obtěžování chápou především jeho těžší formy (spadající především do kategorie „quid pro 

quo“), zatímco u kategorie „vytváření nepřátelského prostředí“ jsou jejich odpovědi spíše 

nejednoznačné. Podle nich tedy existuje významný rozdíl mezi tím, jak je sexuální obtěžování 

definováno například v zahraniční legislativě či anglosaských universitních politikách a jak ho 

vymezují sami studující. V prvním případě jde o vymezení mnohem širší (vedle vážných 

forem sexuálního obtěžování zahrnuje například i obtěžování genderové), v případě druhém 

jsou jako sexuální obtěžování označeny především jeho těžší formy39.

Dotazníkové šetření bylo doplněno kvalitativní částí v podobě 18 hloubkových rozhovorů 

se studujícími. Badatelky se jich konkrétně ptaly, co si představují pod pojmem sexuální 

obtěžování. V odpovědích se nejčastěji objevovaly následující tendence:

 je to chování trvalejšího charakteru, které se opakuje často přes zjevný odpor oběti

 důležitá je subjektivní dimenze (jde o chování, které si obtěžovaná osoba nepřeje, 

které je jí nepříjemné)

 důležitý je mocenský aspekt – nerovnováha v postavení aktérů (často se děje 

v pozici nadřízený-podřízený, iniciátoři jsou nadřízené autority)

Chování, které se studujícím ve spojení se sexuálním obtěžováním vybaví, tedy zahrnuje 

poměrně široké spektrum: především sexuální násilí, sexuální vydírání, narušení osobního 

prostoru, osahávání, nemístné návrhy, pozvání na soukromou schůzku, okukování, nevhodné 

verbální projevy či tzv. cyber harassment (obtěžování prostřednictvím internetu či SMS). 

Přesto však byli studující podle autorek ve vymezování sexuálního obtěžování 

poměrně nejistí. Pro mnoho z nich je to pojem abstraktní. Oproti tomu však mají jasnou 

představu o genderové struktuře tohoto jevu – jako iniciátory uváděli studující většinou muže-

agresory a jako oběti ženy. 

                                               
39 Badatelky zkoumaly také vliv různých proměnných (především pohlaví či věk) na vnímání sexuálního 
obtěžování. Výsledky například ukázaly, že dívky jsou k problému sexuálního obtěžování ve většině případů 
citlivější a méně tolerantní než chlapci. Jejich citlivost se ještě zvyšuje přímo úměrně s věkem a stupněm studia.
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V dotazníkovém šetření badatelky zjišťovaly, jakou představu mají studující o výskytu 

sexuálního obtěžování na jejich škole a také o samotném způsobu řešení problému. Výsledky 

ukázaly, že 18 % studentů a 9 % studentek se domnívá, že někteří vyučující na jejich škole 

skutečně obtěžují studující. Kolem 44 % studujících si naopak myslí, že k ničemu takovému 

nedochází. 

Autorky zdůrazňují, že české vysoké školy nemají jasně definovaná pravidla, jak 

s případy sexuálního obtěžování zacházet (nastavení přesných pravidel týkajících se 

vymezení, řešení a postihů problému, by uvítalo 55 % studentů a 74 % studentek). Chybí zde 

jasné příručky a manuály (jak pro studující, tak pro vyučující) a o problému se víceméně 

nemluví. Výsledky ukázaly, že jen kolem 30 % studujících ví, kam by se v případě, že by byli 

obtěžováni, měli obrátit (Vohlídalová, Šaldová, Tupá, 2010). 

Výzkum Marty Vohlídalové a jejích kolegyň je velkým přínosem nejen z toho důvodu, 

že jde v České republice o jeden z prvních výzkumů sexuálního obtěžování na vysokých 

školách. Badatelky navíc reflektují, že pro pochopení problematiky jsou klíčové především 

osobní zkušenosti studujících a ve výzkumu jim proto věnují nejvíc prostoru. Nabízí také 

doporučení pro vedení škol, jak se sexuálním obtěžováním bojovat. Výzkum tak 

zprostředkovává přímý vzhled do problematiky, upozorňuje na to, že problém sexuálního 

obtěžování existuje a v neposlední řadě napomáhá rozvíjení diskuse nad zjištěnými 

skutečnostmi. Studie má i přesto některá omezení (která reflektují i autorky).  Jedním z nich je 

například fakt, že šlo o případovou studii jedné konkrétní fakulty. Rozhodně tedy výsledky 

nelze zobecnit na celé vysokoškolské prostředí v České republice. 

Paralelně s výzkumem Vohlídalové a kol. probíhal výzkum Ireny Smetáčkové, Petra 

Pavlíka a Kateřiny Kolářové40. Mapoval stejnou problematiku na několika vysokých školách. 

Výzkum měl za cíl zjistit, jak studující rozumí pojmu sexuální obtěžování, zda (či kolikrát) se 

s ním setkali a jaké pocity v nich případná zkušenost vyvolala. Výzkum obsahoval 

kvalitativní i kvantitativní prvky – dotazníkové šetření pro více než 800 studujících (z celkem 

11 veřejných vysokých škol a universit) a 40 hloubkových rozhovorů se studujícími41. 

Vzorem dotazníkového šetření byl Sexual Experiences Questionnaire (SEQ). 

Výzkumnice a výzkumník pracovali s pojmem sexuální obtěžování v následujícím významu: 

                                               
40 Výzkumný projekt je nazvaný Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výskyt a vnímání. Projekt 
realizovala FHS UK s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Národní program 
výzkumu II, číslo projektu 2E08058).
41 Vzhledem k tomu, že ve své empirické části využívám pouze hlavními výsledky z dotazníkového šetření, 
nebudu se zde podrobněji věnovat výsledkům kvalitativní části výzkumu. Podrobnější podobu dotazníku 
rozebírám v empirické části.
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„Sexuální obtěžování zahrnuje (1) sexuální nátlak v podobě výměny sexuálního chování za 

studijní výhodu či odvrácení studijní nevýhody a (2) všechny verbální a neverbální projevy 

vytvářející nepřátelské prostředí pro ženy a muže jako skupiny i pro konkrétní ženy a muže“ 

(Smetáčková, Pavlík, 2009: 80).

Výsledky ukázaly, že za sexuální obtěžování studující nejčastěji označují chování, 

které se explicitně týká sexuality (31 %) – především snahy o fyzický kontakt (58 %), návrhy 

na intimní sblížení případně sexuální vydírání (53 %). Podle 26 % je jeho součástí zneužití 

moci, překračování hranic a omezování. Podle 18 % je podmínkou nesouhlas a výskyt 

negativních emocí. Pouze 0,2 % studujících v rámci definice zmínila, že studující svým 

vlastním chováním můžou sexuální obtěžování vyvolat. 

Jak studující vnímají sexuální obtěžování, měly za úkol zjistit i tzv. scénáře, které 

dotazník obsahoval. Spočívaly ve stručném popisu situací ze školního prostředí, ve kterých se 

objevuje potenciálně problematické chování. Studující uváděli, zda se podle nich jedná o 

sexuální obtěžování. Většina dotazovaných (93 %) se shodla, že k sexuálnímu obtěžování 

dochází u scénáře ilustrujícího obtěžování „quid pro quo“ (něco za něco). Dvě třetiny 

studujících považují za sexuální obtěžování narušování osobního prostoru a tři čtvrtiny pak 

stereotypizující učitelské poznámky. 

Na bezprostřední dotaz, zda mají zkušenosti se sexuálním obtěžováním, odpověděla 

kladně pouze 3 % studujících (častěji to však byli muži – 3,7 % oproti 2,6 % žen). Přitom 

s některým chováním, které spadá do objektivní definice sexuálního obtěžování, má zkušenost 

78 % studujících – nejčastěji jde o odlišné zacházení kvůli tomu, že je člověk ženou či mužem 

(48 %), nevhodné až zesměšňující poznámky o ženách a mužích (54 %), znevažující až 

urážlivé chování kvůli tomu, že je člověk ženou či mužem (11 %), vyprávění sexuálně 

laděných vtipů či příběhů (32 %) a materiály zobrazující ženy či muže jako sexuální objekty 

(13 %). Zprostředkovanou zkušenost se sexuálním obtěžování má 80 % z nich (znají tedy 

někoho, kdo obtěžování zažil). Navzdory tomu však studující považují sexuální obtěžování za 

spíše ojedinělý jev – na VŠ k němu dochází podle 16 % z nich (často 10 %, občas 6 %). 

V prostředí VŠ se podle výsledků dopouští nejčastěji vyučující (82 %), a to muži. 

Pouze 1 % dotazovaných uvedlo, že iniciátorkami jsou ženy. Podle 91 % bývá sexuální 

obtěžování nejčastěji namířeno proti studentkám (2 % uvedla, že proti studentům). Podle 

studujících k tomu dochází nejčastěji při konzultacích (55 %) či při akcích mimo prostředí 

školy (39 %). 
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Naprostá většina studujících (93 %) neví, zda na jejich škole existují pravidla týkající se 

řešení případů sexuálního obtěžování. Pouze 5 % ví, že jejich vysoká škola podobnými 

pravidly disponuje. 

Na svou první studii navázali Irena Smetáčková a Petr Pavlík výzkumem, který se 

soustředil na sexuální obtěžování středoškolských studentek a studentů jejich vyučujícími. 

Byl realizován v roce 201042 a zúčastnilo se ho 1237 studujících v průměrném věku 17,5 

roku. Výzkum byl kvantitativní – proběhl prostřednictvím dotazníkového šetření. Položky 

dotazníku byly inspirovány především otázkami z již uskutečněného výzkumu vysokých škol 

a doplněné o další sérii otázek43.

Výzkum se soustředil především na to, jak časté jsou zkušenosti studujících 

s jednotlivými projevy chování, které překračují rámec pedagogického vztahu (a v nejširší 

definici je lze považovat za sexuální obtěžování), a nakolik toto chování sami považují za 

obtěžující. Dále studie zjišťovala, v jakém prostředí podle studujících k obtěžujícímu chování 

nejčastěji dochází, kdo jsou podle nich hlavní aktéři a jaké reakce to u studujících vyvolává.

Míra zkušeností s chováním, které překračuje optimální podobu pedagogického vztahu 

(a v širší definici ho lze označit za sexuální obtěžování), je poměrně vysoká. Téměř 2/3 

studujících se během svého studia na střední škole setkali s některým z hodnocených chování. 

S užíváním genderových stereotypů se setkalo 41 % studujících, 37 % studujících pak zažilo 

nespravedlivé zacházení a dvě třetiny odlišný přístup. Nejméně často se studující setkali se 

sexuálním nátlakem (2 %). Studie zjišťovala nejen osobní, ale také zprostředkované 

zkušenosti (např. z doslechu). S výjimkou odlišného přístupu jsou čísla vyšší. Na rozdíl od 

zahraničních výzkumů, tato studie překvapivě ukázala, že chlapci mají téměř se všemi typy 

chování častější zkušenost než dívky. Celkový výskyt byl u nich 69 %, zatímco u dívek 61 %. 

U stejných projevů, které studující posuzovali z hlediska výskytu, následně hodnotili 

jejich obtěžující potenciál. Za nejvíc obtěžující považují studující sexuální nátlak (získal 

hodnocení 1,7 na škále od 1 do 4), tedy vybízení k sexuálním praktikám různého druhu, které 

jsou vyváženy získáním výhody či naopak potrestáním při nevyhovění. Jako spíše obtěžující 

vnímají studující také intimní dotyky, komentování vzhledu či těla a zesměšňující a urážlivé 

poznámky. Naopak vtipy o odlišnosti mužů a žen studujícím spíše nevadí. 

Pokud jde o aktéry sexuálního obtěžování, výsledky byly poměrně jednoznačné. Skoro 

80 % studujících označilo za nejčastější oběť studentky, naopak iniciátorem je podle nich 

                                               
42 Byl podpořen v rámci specifického výzkumu Fakulty Humanitních studií UK.
43 Podrobnější informace o dotazníku a konkrétnější výsledky obsahuje má empirická část.
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zpravidla (přes 50 %) učitel. K obtěžování podle studujících dochází nejčastěji na akcích 

mimo školu či na konzultacích (přes 60 %). 

2.6.3 Metodologická úskalí výzkumů sexuálního obtěžování na školách

Výzkumy mapující zkušenosti studujících se sexuálním obtěžováním ze strany vyučujících 

ukazují mnohdy velmi rozdílné výsledky. Výskyt se v různých studiích pohybuje dokonce od 

5 do 80 procent. Podle Smetáčkové a Pavlíka (2011) za tím stojí tři hlavní metodologická 

úskalí.

Za prvé je to problém časového horizontu. Pokud je otázka formulována široce (např. 

„setkal/a jste se během studia se sexuálním obtěžováním?“), nelze stanovit, kdy se události 

odehrály. Čím delší je interval mezi konkrétní zkušeností a dotazováním se na ni, tím je větší 

riziko, že vzpomínky budou zkreslené (např. existuje tendence zprostředkované zkušenosti 

pokládat za vlastní. Je tedy lepší období jasně ohraničit (např. poslední rok).

Druhý problém se týká operacionalizace pojmu sexuálního obtěžování – tedy dilema 

mezi objektivními a subjektivními definicemi. Pokud autorský tým nebude považovat 

nepříjemné pocity za nutnou podmínku sexuálního obtěžování, může se lišit jak např. nástroj 

sběru dat, tak interpretace výsledků.

Třetím dilematem je problém výzkumného cíle. Rozdíly se zde týkají toho, zda se 

výzkum soustředí spíše na vnímání pojmu sexuální obtěžování, nebo na zkušenosti s ním. 

V prvním případě se budou otázky soustředit na to, co je podle respondentů sexuální 

obtěžování či kde se vyskytuje – nebude přitom důležité, zda se s ním sami setkali. V druhém 

případě půjde o to zjistit, zda dotazovaní mají s obtěžováním zkušenost, kdo se ho případně 

dopustil a jaké to pro ně mělo následky.

Důležité je i samotné použití pojmu sexuální obtěžování. Podle Smetáčkové a Pavlíka 

(2011) existují ve výzkumech tři linie podle toho, zda a jak je při sběru dat tento pojem 

použit. Buď lze s termínem sexuální obtěžování bezprostředně pracovat a předpokládat, že 

dotazovaní znají jeho definici (v otázkách jsou tedy bez dalšího vysvětlování tázání na to, 

jestli se setkali se sexuálním obtěžováním). Dalším možným způsobem je použít pojem 

sexuální obtěžování, ale nechat dotazované, aby ho definovali sami (v tomto případě je 

důležité především subjektivní vymezení pojmu). Třetí variantou je vyhnout se pojmu úplně a 

dotazovat se přímo na jednotlivé formy obtěžujícího chování, které pod tyto definice spadají.  

Výzkumy, které se přímo tážou na zkušenosti se sexuálním obtěžováním bez bližší 

specifikace pojmu, docházejí k nižším hodnotám výskytu. Naopak výzkumy, které zjišťují 
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výskyt konkrétního chování bez použití tohoto termínu, ukazují výrazně vyšší míru 

zkušeností. Podle Smetáčkové a Pavlíka (2011) za tím stojí dva důvody.  Zaprvé, studující 

obvykle pojem sexuální obtěžování omezují pouze na jeho „těžší formy“ – tedy především 

sexuální nátlak. Za druhé, studující sami sebe často nechtějí označit jako oběť sexuálního 

obtěžování.

Jak zdůrazňují Pavlík a Smetáčková, vhodnější je samotný pojem sexuální obtěžování 

nepoužívat, nicméně zjišťovat, jak mu studující sami rozumí (např. výčtem konkrétních typů 

chování) a pak porovnat jejich definice s těmi odbornými. Správné označení se přitom chápe 

jako klíčový krok v rámci prevence sexuálního obtěžování – pokud jsou studující schopni své 

zážitky pojmenovat, získají větší odvahu se proti nim ohradit (Paludi, Barickman, 1991).

2.7 Shrnutí teoretické části

Cílem teoretické části mé práce bylo uvedení do problematiky, představení teoretických 

východisek a také výzkumů, které budou využity v následující empirické části. Nejprve jsem 

se věnovala samotnému pojmu „sexuální obtěžování“ - zmínila jsem například, kdy byl 

poprvé použit. Následně jsem se pokusila obsáhnout rozmanité definice sexuálního 

obtěžování. Využila jsem rozdělení, se kterým pracuje řada autorů a autorek - tedy na definice 

objektivní a subjektivní, ke kterému jsem se však postavila kriticky. 

Věnovala jsem se také teoriím vzniku sexuálního obtěžování. V této kapitole jsem 

představila tři základní modely – biologický, sociokulturní a organizační. První model jsem 

odmítla především z toho důvodu, že nepřipouští žádný vliv společnosti a kultury a že je 

výrazně stereotypizující. Vhodná se ukázala být kombinace dvou zbylých modelů, které 

ukazují, že obtěžující chování není ve většině případů primárně spojeno se sexem, ale že je 

víceméně ovlivňováno a umožňováno genderovým řádem naší společnosti, který 

upřednostňuje muže jako nositele větší sociokulturní moci. Ve spojení s institucionální mocí, 

která je mužům dávána skrze organizační hierarchizaci ve společnostech, dochází díky 

sexuálnímu obtěžování k upevňování mužské nadvlády. 

Zmínila jsem i následky sexuálního obtěžování. Považovala jsem za nutné zdůraznit, 

že to nemusí nutně být jen nepříjemné pocity. Pokud se člověk stane obětí sexuálního 

obtěžování, může to zásadně ovlivnit také jeho kariéru, sexualitu či pozici v kolektivu.

Podrobněji jsem se věnovala tak škole a její důležitosti pro život člověka. Zmínila 

jsem, jak vše vnímá středoškolský studující a jak se význam školy, vyučujících či spolužáků a 
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spolužaček mění s příchodem na vysokou školu. Dotkla jsem se pak i témat školního klimatu 

a pedagogické (ne)profesionality. 

  Podstatný díl teoretické části mé diplomové práce pak tvořil výčet středoškolských a 

vysokoškolských výzkumů, které byly provedeny v zahraničí či v ČR a jejich konečné 

porovnání. Za důležité jsem považovala zmínit také vývoj české právní úpravy sexuálního 

obtěžování.
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

V empirické části své diplomové práce nejprve podrobněji představím dva již zmíněné 

výzkumy realizované Fakultou humanitních studií, a to především z hlediska použití 

výzkumného nástroje, procesu sběru dat či výběru vzorku. Dále popíši výskyt a vnímání 

sexuálního obtěžování studujících na českých středních školách a na vysokých školách, jak to 

ukázala výzkumná data. 

Výsledky obou výzkumů zvlášť už byly popsány a analyzovány v několika autorských 

textech (Smetáčková, Pavlík, 2009; Smetáčková, Pavlík, 2011; Smetáčková, Pavlík, 2011a). 

Věnovaly se jim i studentky ve svých diplomových pracích (Juračková, 2009; Sedláčková, 

2012). Cílem mé diplomové práce je získaná data především porovnat, popsat, v čem se liší či 

naopak shodují, a pokusit se tato zjištění analyzovat.

Oba výzkumy se soustředily na mnoho dalších souvislostí a aspektů sexuálního 

obtěžování (např. kde k němu dochází, kdo je nejčastěji obětí a kdo iniciátorem). Ty však 

nejsou předmětem mého srovnání. Hlavním cílem je tedy porovnat:

1. zkušenosti studujících středních a vysokých škol se sexuálním obtěžováním – jak 

často se s ním během svého studia setkali a jaké jsou jeho nejčastější formy

2. jejich vnímání sexuálního obtěžování – jaké chování považují za obtěžující

3. jaké genderové rozdíly existují ve zkušenostech a vnímání sexuálního obtěžování

Porovnávaná data z výzkumu vysokých škol jsou kompletní. U středoškolského výzkumu 

došlo po zveřejnění výsledků k nevratné ztrátě části dat44. Vzhledem k nutnosti statistických 

výpočtů proto nevycházím v empirické části své diplomové práce z výsledků prezentovaných 

v odborných textech Petra Pavlíka a Ireny Smetáčkové, ale z nekompletních dat. Ztraceno 

bylo 265 dotazníků z původních 1237. Nadále proto budu operovat s počtem 972 respondentů 

a respondentek středních škol. Zároveň je třeba podotknout, že výsledky nového a původního 

souboru se liší většinou jen nepatrně.

3.1 Metodologie

Na úvod bych chtěla zdůraznit, že nejsem autorkou ani jednoho z výzkumů, jejichž data budu 

analyzovat. Na výzkumu sexuálního obtěžování na vysokých školách jsem se nepodílela 

                                               
44 Jedné z hlavních badatelek byl ukraden flashdisk se základní sadou dat.
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žádným způsobem. Data jsou veřejně přístupná na internetu i v tištěné podobě a použila jsem 

je se souhlasem autora a autorek. Na druhém výzkumu, který sledoval situaci na středních 

školách, jsem částečně participovala. Podílela jsem se především na procesu sběru dat (v 

důsledku toho mohou být některé metodologické souvislosti či fakta rozvedeny podrobněji, 

než je tomu u vysokých škol). I ta jsou veřejně přístupná. I přesto, že využité výzkumy nejsou 

mé vlastní, pro účely své diplomové práce považuji za důležité přiblížit jejich metodologická 

východiska.

3.1.1 Výzkumná strategie

Výsledky obou studií, které jsou v diplomové práci srovnávány, vycházejí z kvantitativního 

výzkumu – tedy typu standardizovaného vědeckého výzkumu, který popisuje jevy pomocí 

proměnných a jeho prostřednictví lze ověřovat formulované hypotézy a teorie (Jandourek, 

2003). Jeho výhodou je především to, že poskytuje přesná numerická data, která lze dobře 

zpracovat a zobecnit. Na druhou stranu zde existuje jistý odstup od dotazovaných a jejich 

odpovědí. Kvantitativní výzkum se primárně nesoustředí na jedinečnost každé odpovědi a 

nevyžaduje zde takovou míru empatie, jako je tomu ve výzkumu kvalitativním (Chráska, 

2007). Má tedy vysokou reliabilitu (spolehlivost, menší pravděpodobnost chyb při měření), 

ale na druhé straně nižší validitu (údaj, který ukazuje, zda test opravdu měří to, co měřit 

chce).

Kvantitativní metody jsou také často terčem feministické kritiky. Jeden kritický proud 

míří proti statistice. Podle některých feministek vychází z „mužských“ hodnot – tedy 

soustředí se na objektivitu, racionalitu, „tvrdá fakta“ (Reinharz, 1992). Kvantitativní výzkum 

je často kritizován také kvůli již zmiňovanému odosobnění. Hlavním argumentem je, že 

výzkumníci nepracují s lidmi, ale s proměnnými. Udržují tak zároveň nerovné společenské 

uspořádání a řád. Některé feministické badatelky podporují pouze kvalitativní výzkum, řada 

výzkumníků a výzkumnic odmítá dichotomii kvalitativní/kvantitativní. Například Morrow 

(1994) tvrdí, že toto rozdělení je uměle vytvořené a problematické. Podle něj se metody stejně 

prolínají (v kvalitativních metodách se počítá, kvantitativní výzkum vyžaduje interpretaci) a 

současné rozdělení je třeba dekonstruovat.

Na druhou stranu feministická kritika statistiku může mnohdy dobře využít –

například pomocí ní upozornit na aktuální nebo palčivá témata, upozorňovat na změny v čase 

nebo naopak na status quo. Umožňuje také porovnat rozdíly mezi muži a ženami v mnoha 

oblastech.
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I přes kritiku některých feministek však lze kvantitativními metodami mnohem lépe 

zmapovat, jak rozšířený určitý problém je. Jeho použití je vhodné v případě, kdy je ambicí 

zobecnit výsledky určitého vzorku na širší skupinu, eventuálně celou populaci, pokud je 

vzorek reprezentativní (Hendl, 2005). Záměrem srovnávaných výzkumů sexuálního 

obtěžování bylo zjistit především četnost zkušeností s tímto problémem – proto je 

kvantitativní výzkum vhodným nástrojem (je však třeba zdůraznit, že ani jeden 

z analyzovaných výzkumů nevychází z tak reprezentativního vzorku, že by se jeho výsledky 

daly zcela zobecnit). Podrobnější informace, ovšem zcela bez nároku na zobecnění, by pak 

poskytl kvalitativní výzkum jako vhodné doplnění kvantitativní části (výzkum sexuálního 

obtěžování na vysokých školách ho obsahuje - v podobě rozhovorů s jednotlivými 

studujícími, kteří sexuální obtěžování zažili).  

Kvantitativní data tedy umožňují zachytit i jevy častěji zastoupené v populaci, které 

jsou dosud nerozpoznané, opakované průřezové sledování může navíc zachytit i jejich 

proměnu či vývoj apod. To může v kvalitativních jevech svou nahodilostí a ojedinělostí někdy 

uniknout. Kvalitativní výzkum naopak pomáhá porozumět těmto jevům v rozličných 

kontextech. Pro porozumění zkoumanému předmětu (a pro větší validitu výzkumu) se oba 

metodologické přístupy se v praxi často doplňují nebo na sebe navazují. 

3.1.2 Technika sběru dat

Ke sběru dat byly v obou výzkumech primárně využity dotazníky. Tato metoda je vhodná 

především proto, že dotazník umožňuje získat v poměrně krátkém čase informace od poměrně 

velkého počtu lidí (Disman, 2002). Dotazníkové šetření je užitečnou metodou sběru dat také 

z toho důvodu, že ukazuje, že problémy, které se zdánlivě týkají jen několika jedinců, jsou 

mnohem rozšířenější. Umožňuje také sledovat, zda se jedná o narůstající problém či nikoli. 

Rozšíření může odkazovat k faktorům, které k problému přispívají, a tyto faktory mohou 

následně napovědět, jak problematiku řešit nebo jak jí předcházet (Reinharz, 1992). 

Dotazníky také minimalizují riziko tzv. interviewer bias – tedy ovlivnění dotazovaných 

osobou tazatele či tazatelky. Data získaná dotazníkovým šetřením lze také podrobit 

sekundární analýze (Disman, 2002).

Naopak mezi nevýhody dotazníku patří především menší pružnost – například na 

rozdíl od rozhovoru u dotazníku nelze klást doplňující otázky. Je třeba se také snažit o co 

největší srozumitelnost otázek – existuje zde riziko, že respondenti a respondentky otázky 

nepochopí (a neodpovědí, nebo odpovědí zkresleně).
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Feministická tradice v dotaznících kritizuje především pozici dotazovaných. Podle 

feministické kritiky dotazníky tolik neumožňují tzv. giving voice – tím, že jsou otázky a 

odpovědi předem naformulované, nedostávají dotazovaní prostor k vlastnímu vyjádření. 

V případě uzavřených otázek jsou tlačeni do předem daných kategorií. Dotazovaní se podle 

feministické kritiky ocitají mnohem víc než například u rozhovorů v pozici „objektu“ 

(Reinharz, 1992). Vztah mezi badatelem či badatelkou a respondentem nebo respondentkou je 

u dotazníkových šetření zpravidla asymetričtější, než je tomu například u rozhovorů, kdy oba 

či obě navazují bližší a důvěrnější kontakt. Je však třeba zdůraznit, že určitá mocenská 

nerovnováha zde bude existovat vždy – vyplývá to ze samotné podstaty vztahu. 

Dotazník pro výzkum sexuálního obtěžování na vysokých školách zahrnoval 38 

položek, které byly rozděleny do čtyř částí. První část mapovala zkušenosti studujících 

s různými projevy sexuálního obtěžování (např. zesměšňující komentáře, sexuální návrhy 

apod.) během studia na vysoké škole (studující byli instruováni, aby odpovídali pouze 

vzhledem k tomuto časovému období). Tato část byla inspirována výše zmíněným 

standardizovaným dotazníkem SEQ (Sexual Experiences Questionnaire), který se standardně 

používá nejen ve Spojených státech amerických a představuje tak ověřený a standardizovaný 

nástroj pro získávání údajů o sexuálním obtěžování45. Autor a autorky výzkumu tedy 

pracovali se třemi kategoriemi sexuálního obtěžování, jak je definuje Fitzgerald a kol. (1991).

Všechny otázky zjišťující výskyt a formy sexuálního obtěžování byly v souladu se 

SEQ formulovány tak, že popisují určité formy chování, které lze hodnotit jako sexuální 

obtěžování, samotný termín „sexuální obtěžování“ však otázky neobsahují. Respondenti a 

respondentky měli v této části označovat jednu z možných odpovědí na škále ano, jednou –

ano občas – ano často – ne nikdy. 

                                               
45 Pro připomenutí – dotazník vyvinula Fitzgerald a kol. (1991). Původně tým rozlišoval 5 typů sexuálního 
obtěžování: genderově motivované obtěžování (generalizující sexistické poznámky jako dvojsmyslné historky 
nebo urážlivé vtipy, vulgární sexuálně podbarvené narážky nebo svádění, zírání, používání sexistických 
materiálů během výuky, odlišné zacházení z důvodu genderu); svádění (nevhodné a urážlivé sexuální návrhy 
jako nechtěné příliš osobní diskuse, nechtěné svádění, nevyžádané pozornost sexuální povahy a pokusy navázat 
vztah); sexuální úplatkářství (vyžadování sexuálního styku nebo jiného se sexem spojeného chování např. 
s příslibem menšího ústupku za sex); sexuální nátlak (vynucení sexuálního styku pod pohrůžkou trestu) a 
sexuální zneužití (nevyžádané pokusy dotýkat se nebo se mazlit, násilné pokusy o doteky, nevyžádané pokusy o 
pohlavní styk, které mají za následek žadonění, pláč nebo fyzický zápas respondenta nebo respondentky). 
Následně bylo těchto pět zredukováno na tři: genderově motivované obtěžování (chování verbální i neverbální 
povahy vyjadřující degradující, nepřátelské a urážlivé postoje), nevyžádaná pozornost sexuální povahy (chování 
verbální i neverbální povahy zahrnující opakované zvaní na schůzky, dotěrné dopisy nebo telefonáty, doteky, 
sexuální zneužití obzvláště hrubým způsobem nebo napadení); sexuální nátlak (výhružky ztrátou určitých výhod 
v případě, že daná osoba nesouhlasí se sexuálním stykem) (Gelfand, Fitzgerald, Drasgow, 1995).
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Druhou část dotazníku tvořily otázky, které se již explicitně týkaly sexuálního obtěžování –

především podmínek, za kterých probíhá (kdo je nejčastěji obtěžovaný, kdy k obtěžování 

dochází apod.). Třetí část zahrnovala osm scénářů, které simulovaly reálné prostředí vysokých 

škol (např. situaci, kdy vyučující za sexuální sblížení nabízí určité výhody). Dotazovaní 

odpovídali, zda dané chování považují za obtěžující, a hodnotili dojem, který to v nich 

vyvolává. Čtvrtá část sestávala z identifikačních údajů (celkem osm otázek). 

Dotazník byl tedy složen především z uzavřených otázek, kdy museli dotázaní zvolit 

pouze jednu z nabízených odpovědí. Uzavřené otázky obsahovaly zejména položky 

polytomické (předkládá se více možných odpovědí než dvě).  Příkladem polytomické položky 

objevující se v dotazníku je především položka výběrová, kdy se předkládá několik odpovědí, 

z nichž respondent volí jednu, dále pak položka škálová, kdy respondent vybírá určitý bod na 

předložené škále. Uzavřené otázky jsou pro respondenta bezpochyby pohodlnější a 

zjednodušují také vyhodnocování odpovědí. Nevýhodou této formy je, že jsou všechny možné 

kvality jejich odpovědí násilně vtěsnávány do určitého schématu (Chráska, 2007).

Využity byly i polouzavřené otázky, a to především použitím kategorie „jiná odpověď –

prosím, vypište“. V dotazníku se objevuje i několik otevřených otázek, ať už doplňujících 

(„vysvětlete své stanovisko“), nebo samostatných.  

Vzhledem k tomu, že cíle i metodologie výzkumu sexuálního obtěžování 

středoškolských studujících byly inspirovány předchozí studií na vysokých školách, řadu 

podobností vykazoval i dotazník. Výzkumný tým se i v tomto případě inspiroval SEQ, 

především v otázkách týkajících se frekvence zkušeností. Pracoval tedy také se třemi hlavními 

kategoriemi sexuálního obtěžování (tedy genderově motivované obtěžování, nevyžádaná 

sexuální pozornost a sexuální nátlak). Do dotazníku byly zařazeny také otázky na projevy 

chování, které lze popsat jako „nespravedlivé zacházení“. Explicitně neobsahují genderový 

ani sexuální rozměr, ale jedná se o neadekvátní chování ze strany vyučujících, které mohou 

studující vnímat jako obtěžující46. Zjišťovaly se zkušenosti žáků a žaček, které nasbírali 

během studia na střední škole (v dotazníku to bylo také zdůrazněno).

Dotazník zahrnoval sedm tematických bloků, jejichž zaměření bylo následující:

1. frekvence osobních a zprostředkovaných zkušeností týkajících se 16 projevů 

chování, které mohou být potenciálně obtěžující – studující zde měli uvést míru svých 

                                               
46 Specifika obou dotazníků podrobněji rozebrány v kapitole „Porovnání obou výzkumů z hlediska 
metodologie“.
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(respektive zprostředkovaných) zkušeností na škále nikdy - občas – často

2. posouzení 16 projevů chování z hlediska toho, zda je respondent či respondentka 

považují za obtěžující - studující zde hodnotili na škále ano - spíše ano - spíše ne - ne

3. identifikace rolí osob, které jsou obvykle obtěžovány a které naopak obtěžují

4. identifikace situací, v nichž obvykle k obtěžování dochází

5. výběr obvyklých a optimálních reakcí studujících na obtěžování ze strany 

vyučujících

6. posouzení čtyř scénářů popisujících konkrétní situace z hlediska toho, zda 

zachycené chování je obtěžováním a z hlediska pocitů, jaké to v obtěžovaných 

vyvolává

7. identifikační otázky týkající se věku, pohlaví, studijního oboru atd. 

Kromě dvou demografických položek byly všechny otázky uzavřené. V celém dotazníku se, 

stejně jako u předchozího výzkumu, neobjevil explicitně termín „sexuální obtěžování“, autor 

a autorka pracovali buď s pojmem „obtěžování“ („obtěžující“ apod.), nebo popisovali takové 

chování jinými slovy.

3.1.3 Sběr dat

Před samotnou distribucí obou dotazníků byla provedena pilotní šetření na několika desítkách 

studujících. Jejich cílem bylo daný výzkumný nástroj ověřit na malém vzorku a následně 

podle reakcí dotazovaných například upravit formulaci některých otázek. 

Sběr dat pro první výzkum probíhal od prosince 2008 do dubna 2009. Zadávání se 

uskutečňovalo hromadně v rámci výuky na vysokých školách, které byly ochotny se po 

předchozím oslovení výzkumu zúčastnit. Dotazníky distribuovaly členky výzkumného týmu 

po předchozím školení.

Sběr dat pro druhý výzkum probíhal během druhého pololetí školního roku 2009/2010. 

Oslovovány byly školy, se kterými vedoucí výzkumného týmu již v minulosti spolupracovali 
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či na ně měli zprostředkované kontakty. Vedení škol bylo vždy seznámeno s cílem výzkumu, 

se zněním dotazníků i s podmínkami zpracování a prezentace výsledků. Některé školy využily 

také nabídky na zaslání výsledků. Zadávání dotazníků prováděly vedoucí i členky 

výzkumného týmu (já a mé další dvě spolužačky). Do škol jsme jezdily osobně. Sběr dat 

probíhal v rámci vyučovací hodiny. Zadávání dotazníků předcházela asi patnáctiminutová 

instruktáž, během které jsme představily sebe, účel výzkumu a daly studujícím potřebné rady, 

jak dotazníky vyplnit. Po celou dobu jsme byly se studujícími ve třídě, někdy za přítomnosti 

vyučujících (jejich funkce byla především zajistit klidný průběh vyplňování – do samotného 

sběru dat nijak nezasahovali). Vyplnění dotazníku trvalo 20 – 35 minut. 

3.1.4 Výzkumné vzorky

V prvním výzkumu – na vysokých školách – byla populace studujících rozdělena do tří 

segmentů podle reálného poměru zastoupení žen a mužů mezi studujícími v jednotlivých 

oborech. První skupina obsahovala obory s přibližně rovnoměrným zastoupením žen a mužů 

(některé přírodovědné či humanitní obory), ve druhé skupině byly především obory 

s výraznou převahou mužů (strojírenství vojenství atd.) a ve skupině třetí pak obory 

s výraznou převahou žen (sociální práce, psychologie atd.).

Původní metodologický záměr předpokládal, že každá skupina oborů bude zastoupena 

200 osobami vybranými náhodným výběrem47. Některé vysoké školy (především 

humanitního zaměření) ale byly ochotné k zadání vyššího počtu dotazníků – došlo tedy 

k navýšení původního záměru a zároveň k vychýlení souboru směrem k humanitním a 

sociálně-vědním oborům.

Tento postup nevedl k reprezentativnímu souboru respondentů48 a respondentek vůči 

cílové populaci49 studujících vysokých škol. Umožnil však porovnat, zda se liší zkušenosti 

studujících z oborů s různým zastoupením žen a mužů, což je důležité především vzhledem 

k tomu, že obtěžování výrazně souvisí s genderovým uspořádáním společnosti (Smetáčková, 

Pavlík, 2009; Vohlídalová, Šaldová, Tupá, 2010; MacKinnon, 1979).

Výzkumného šetření se anonymně zúčastnilo celkem 832 osob z 11 veřejných 

vysokých škol a universit – z toho bylo 243 (30 %) mužů a 584 (70 %) žen (5 dotazovaných 

údaj neuvedlo). Dvě třetiny tvořili studující bakalářského studia, necelou jednu třetinu 

                                               
47 Jde o typ pravděpodobnostního výběru, založený na snaze zachovat všem jednotkám nebo stejně velkým 
skupinám jednotek stejnou šanci na to, aby byly vybrány (Jeřábek, 1993: 44).
48 Výběr je natolik reprezentativní, nakolik odráží charakteristiky populace (Jeřábek, 1993: 40).
49 Tedy souboru jednotek, pro které se chtějí vytvořit závěry (Jeřábek, 1993: 38).
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studující magisterského (a navazujícího magisterského) studia a 4 byli studující jiného typu 

studia. V průměru měli za sebou studující téměř tři roky studia (viz Graf č. 1: Struktura VŠS 

podle délky studia). Většina studujících se tedy vyjadřovala ke zkušenostem, které mohli 

načerpat z víc než dvouletého studia. Průměrný věk studujících byl 22,1 roku. Následující 

tabulka ukazuje absolutní a procentuální údaje o počtu respondentů a respondentek 

z jednotlivých skupin oborů (Tabulka č. 1: Struktura VŠS podle jednotlivých oborů). 

Tabulka č. 1: Struktura vzorku VŠS podle jednotlivých oborů

Obor Celkem % Ženy % Muži %  

Sociální a humanitní obory 207 28,50% 184 35% 14 7,30%

Učitelství (hum., jazyky) 108 14,90% 96 18,30% 12 6,30%

Učitelství (jiné) 85 11,70% 58 11% 27 14,10%

Přírodní vědy 75 10,30% 48 9,10% 27 14,10%

Veřejná správa 72 9,90% 58 11,00% 14 7,30%

Ekonomie, řízení 71 9,80% 54 10,30% 17 8,90%

Vojenství, letectví 46 6,40% 5 1,00% 41 20,50%

Informatika 25 3,40% 9 1,70% 16 8,40%

Teologie 14 1,90% 8 1,50% 6 3,10%

Technické obory 11 1,50% 0 0,00% 11 5,80%

Učitelství (matem., přírod.) 5 0,70% 3 0,60% 2 1,00%

Jiné 6 1,00% 2 0,60% 4 2,10%
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Graf č. 1: Struktura vzorku VŠS podle délky studia

Při výběru jednotlivých škol ve druhém výzkumu bylo cílem, aby výsledný soubor 

dotazovaných byl reprezentativní vůči současné studentské populaci podle typů středních 

škol. Výzkumný vzorek zahrnuje 972 středoškolských studujících – 520 (54 %) dívek a 446 

(46 %) chlapců (zbývajících 6 tento údaj neuvedlo) z víc než 10 středních škol z celé České 

republiky. Průměrný věk studujících byl 17,5 roku.

Z hlediska typu střední školy byl soubor složen následovně: 412 studujících středních 

odborných škol, 302 studujících gymnázií a 258 studujících středních odborných učilišť nebo 

odborných učilišť50. Procentuální složení vzorku dle typu střední školy znázorňuje Graf č. 2: 

Struktura SŠS podle typu školy.

Třetí ročník studovalo 561 respondentů a respondentek, druhý ročník 240 a v prvním 

ročníku bylo 107 studujících (viz. Graf č. 3: Struktura vzorku SŠS podle ročníku studia). 

Pozornost se záměrně soustředila na vyšší ročníky, protože dotazník se týkal především 

zkušeností ze středoškolského studia. Výzkum zahrnul i 47 žáků a žákyň prvního ročníku 

nástavby, tedy maximálně rok po maturitě (17 respondentů a respondentek ročník neuvedlo). 

Lze předpokládat, že měli své zážitky a zkušenosti ze střední školy stále v paměti. Ve většině 

případů byla navíc nástavba spojena se střední školou, a tudíž na ní vyučovali stejní učitelé a 

stejné učitelky. 

                                               
50 Reálné procentuální rozložení studujících podle typu středních škol za školní rok 2010/2011, jak to uvádí 
Český statistický úřad, je následující: gymnázia 28,4 %, střední odborné školy 42,4 % a střední odborná učiliště 
29,2 %. Z tohoto hlediska lze říci, že zkoumaný soubor byl poměrně reprezentativní.
Dostupné z: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=VZD4010UC&&kapitola_id=17
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Vzorek středoškolských studujících sice víceméně odpovídá reálnému poměru studujících dle 

typů středních škol, ale už zcela nereflektuje například územní rozložení škol či poměr 

studujících podle pohlaví51. Nelze ho tedy označit za zcela reprezentativní. 

Graf č. 2: Struktura vzorku SŠS podle typu školy

Graf č. 3: Struktura vzorku SŠS podle ročníku studia

                                               
51 Podle Českého statistického úřadu studovalo ve školním roce 2010/2011 na středních školách zhruba stejné 
procento dívek a chlapců (49,3 % dívek, 50,7 % chlapců). Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=VZD0090UU&stranka=0&kapitola_id=17
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3.1.5 Porovnání obou výzkumů z hlediska využité metodologie

Ve své diplomové práci se věnuji srovnávání dat z obou výzkumů sexuálního obtěžování, 

které v mnoha ohledech nebyly totožné. Považuji proto za nutné tyto rozdíly reflektovat, 

pokusit se je zdůvodnit a některé z nich podrobit kritice.

Oba výzkumy měly stejný cíl – tedy ukázat, jak rozšířené jsou zkušenosti studujících 

se sexuálním obtěžováním, jak ho vnímají a prožívají a jak hodnotí jednotlivé typy chování a 

situace, ve kterých může k sexuálnímu obtěžování docházet. Jejich hlavní části tvořil 

kvantitativní typ výzkumu (u studie vysokých škol byl ještě doplněn rozhovory). Výběr 

vzorku probíhal podobným způsobem – výzkumný tým oslovoval vybrané školy a v těch, 

které s participací na výzkumu souhlasily, pak osobně distribuoval dotazníky. Dosáhnout 

úplné reprezentativnosti vzorku se sice nepodařilo, a to především vzhledem k tomu, že téma 

sexuálního obtěžování studujících je pro část české veřejnosti stále poměrně kontroverzní – ne 

všechny oslovené školy proto souhlasily. Je však třeba zdůraznit, že vysoká reprezentativnost 

ale ani v jednom výzkumu nebyla primárním cílem. Liší se i počet respondentů a 

respondentek a poměr mužů a žen ve vzorku. Tyto skutečnosti budu reflektovat při analýze 

dat.

Dotazníková šetření jsou v některých částech záměrně totožná či alespoň podobná. 

Dotazníky ve výzkumu středních škol jsou inspirované těmi pro vysokoškolské studující, 

které částečně vychází ze SEQ. Přesto se oba dotazníky liší nejen v otázkách týkajících se 

zkušeností, ale i v dalších položkách.  

V první řadě je třeba zdůraznit, že odlišná podoba dotazníků je do značné míry 

důsledkem „širšího záběru“ středoškolského výzkumu. Přesto, že se stejně jako výzkum 

vysokoškolský soustředí především na sexuální obtěžování, v širším kontextu zjišťuje obecně 

výskyt chování, které překračuje hranice profesionálního pedagogického vztahu (a které 

studující mohou vnímat jako obtěžující). Zatímco vysokoškolský dotazník obsahoval otázky 

pouze na tři již zmíněné typy sexuálního obtěžování, v dotazníku pro středoškolské studující 

jsou zahrnuty projevy chování, které lze shrnout pod pojem „nespravedlivé zacházení“. Jde o 

takové chování, které překračuje běžný rámec profesionálního vztahu mezi studujícími a 

vyučujícími, aniž by v něm byl primárně obsažen genderový či sexuální rozměr (Smetáčková, 

Pavlík, 2011). Přesto ho studující mohou vnímat jako obtěžující. Jejich konkrétní znění 

v dotazníku bylo „odlišný přístup k Vám v porovnání s ostatními lidmi ve třídě“ a 

„zesměšňující až urážlivé poznámky na Vaši osobu“.
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Jedním z hlavních důvodů pro takové rozšíření výzkumu byla dle mého názoru bezpochyby 

lepší „stravitelnost“ pro vedení škol i pro studující, kteří se výzkumu účastnili. Lze 

předpokládat, že kdyby výzkumný tým oslovoval školy s žádostí o provedení výzkumu 

explicitně „sexuálního obtěžování středoškolských studujících ze strany vyučujících“, 

objevilo by se více odmítavých reakcí52. Proto se také v celém dotazníku neobjevil termín 

„sexuální obtěžování“, na rozdíl od výzkumu vysokoškolských studujících. Upozadění 

samotného pojmu jsme reflektovali i při sběru dat - výzkum jsme představovali jako projekt 

zjišťující, jaké chování ze strany vyučujících může studujícím připadat nevhodné nebo 

nepříjemné. Tato taktika byla dle mého názoru na místě. Výzkumnému týmu ulehčila přístup 

do škol, studující navíc k dotazníku už předem nepřistupovali tolik s předsudky a apriorním 

hodnocením. Komplikovanější situace však může nastat při zpracovávání a analýze výsledků. 

Dle mého názoru totiž nelze zřetelně odlišit hranice, kde končí nespravedlivé zacházení bez 

genderového a sexuálního rozměru a kde už může začínat genderově motivované či sexuální 

obtěžování53.

Vzhledem k tomu, že středoškolský dotazník byl vytvářen poté, co byly známé 

výsledky prvního výzkumu, mohl tak na základě zjištěných nedostatků projít revizí. Obecně 

byl dotazník pro středoškolské studující přizpůsoben jejich věku a vzdělání. Změny měly

přispět především k redukci, zjednodušení, větší srozumitelnosti otázek a také k méně 

komplikovanému vyhodnocování dat. Z dotazníku tak zmizel pojem „sexuální obtěžování“ -

především  pro jeho příliš specifické chápání (většina lidí si pod ním představí jen nejtěžší 

formy, především fyzické obtěžování). Vypuštěny byly také otevřené otázky, kde měli 

studující definovat, jak rozumí pojmu „sexuální obtěžování“ a „obtěžování kvůli tomu, že je 

člověk ženou či mužem“ (tedy genderově motivované obtěžování). Místo toho dostali výčet 

konkrétních projevů chování, u kterých měli označovat, zda je považují za obtěžující. Dle 

mého názoru jde o pozitivní změnu. Je to krok k větší srozumitelnosti i ke snazšímu 

vyhodnocování dat, navíc nepřímá definice může dle mého názoru sloužit k popsání reality 

stejně dobře. Sekce, ve kterých vysokoškolští studující odpovídali vlastními slovy a 

středoškoláci a středoškolačky označovali možnosti, bohužel nelze kvalitně srovnat.

                                               
52 Vedení škol si často odmítá připustit, že tento problém by se mohl týkat i jich. Nebo mohou mít také strach, co 
by výsledky ukázaly. 
53 Například Irena Smetáčková a Petr Pavlík ve svých výstupech z výzkumu zařazují do kategorie „nespravedlivé 
zacházení“ ještě tři další položky – „nepatřičné komentování Vašeho těla nebo vzhledu“, „dotyky, vstupování do 
Vašeho osobního prostoru“ a „projevování osobního zájmu, které přesahuje rámec školy a obvyklý vztah 
k ostatním studujícím“. Podle mého názoru už ale jde přímo o genderově motivované či sexuální obtěžování.
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V dotazníku pro střední školy se neobjevily ani další otevřené otázky, které byly nahrazeny 

uzavřenými (např. reakce na sexuální obtěžování), zcela vypuštěny (např. existence pravidel 

pro řešení sexuálního obtěžování) či naopak rozšířeny (např. zprostředkovaná zkušenost se 

sexuálním obtěžováním). Toto vše zcela jistě dotazník zjednodušilo. Přesto byly však dle 

mého názoru některé položky středoškolského dotazníku i po revizi příliš komplikované. Po 

vlastní zkušenosti s distribucí dotazníků respondentům a respondentkám bych pravděpodobně 

zredukovala počet otázek a také jejich délku – studující měli často problém udržet pozornost 

po celou dobu vyplňování, některé položky navíc některým z nich vůbec nebyly jasné 

(především položka č. 5 týkající se správných a obvyklých reakcí na sexuální obtěžování). 

Občasné nepochopení konkrétního zadání pak dle mého názoru mohlo výrazně ovlivnit dílčí 

výsledky54. Jsem si však zároveň vědoma toho, že délka dotazníku či rozsáhlé formulace 

otázek jsou výsledkem snahy obsáhnout kvalitně všechny formy a projevy sexuálního 

obtěžování – a že nalézt vyváženou podobu takového výzkumného nástroje je velmi obtížné. 

3.2 Analýza dat

Cílem empirické části je tedy porovnat výskyt a vnímání sexuálního obtěžování na středních a 

na vysokých školách. Nejprve se soustředím na to, s jakými formami takového chování se 

setkávají největší procenta studujících. Ve druhé části pak analyzuji shody a rozdíly v tom, 

jaké projevy studující nejčastěji považují za obtěžování – a naopak, jaké z nich nevnímají jako 

obtěžující. Výsledky budu pro větší názornost a přehlednost prezentovat ve formě tabulek a 

grafů a budu je průběžně komentovat a interpretovat.

3.2.1 Výskyt sexuálního obtěžování na VŠ a SŠ

K porovnání výskytu sexuálního obtěžování na středních a vysokých školách jsem využila 

výsledky z úvodních částí dotazníků, ve kterých byli studující dotázáni, zda se setkali 

s konkrétními projevy obtěžujícího chování. Středoškolští studující dostali obecnou otázku: 

„Setkal/a jste se během studia na střední škole s následujícím chováním ze strany svých 

učitelů a učitelek?“. Níže měli výčet 16 typů chování a měli na výběr ze tří odpovědí na škále 

nikdy – občas – často. Dotazováni byli zaprvé na to, jestli konkrétní chování zažili osobně, 

zadruhé, jestli se s ním setkali ve třídě, a zatřetí, zda o něm vědí z doslechu. Já budu používat 

jen informace o osobních zkušenostech – pro ty zprostředkované neexistuje u 

                                               
54 Podrobněji je to rozebráno v části následující kapitoly.
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vysokoškolského dotazníku žádná odpovídající otázka, která by umožnila výsledky porovnat. 

Vysokoškolští studující měli odpovídat na jednotlivé otázky týkající osobních zkušeností s 

konkrétními typy chování – v dotazníku jsou to položky 1 – 19 (např. „Popisovali vyučující 

nevhodným či zesměšňujícím způsobem Vaše tělo či vzhled?“ nebo „Snažili se Vás vyučující 

vtáhnout do diskuse týkající se sexu, ačkoliv se vyučovací předmět nevztahoval 

k sexualitě?“). Studující mohli zvolit odpověď na škále ano, jednou – ano, občas – ano, často 

– ne, nikdy. Z uvedeného vyplývá, že s výsledky nelze pracovat nijak automaticky –

vzhledem k jejich značné heterogenitě je nelze porovnat standardním statistickým 

způsobem55. Dotazníky se liší ve výčtu typů chování, ve formulaci otázek i v možnostech 

odpovědí. K porovnávání tak budu přistupovat s vědomím toho, že vypovídající hodnota 

konečných výsledků může být v mnoha ohledech diskutabilní a že mé interpretace budou do 

značné míry spekulativní. Přesto však očekávám, že některé obecné závěry či zajímavé 

podněty porovnání přinese.

Protože se řada otázek v obou dotaznících zcela nekryje a některé dokonce v prvním, 

nebo druhém dotazníku chybějí, musela jsem nejprve provést výčet projevů, které dle mého 

názoru lze relativně bezpečně porovnat (i přesto, že někdy nemají zcela shodnou formulaci)56. 

Následně jsem je roztřídila do tří kategorií sexuálního obtěžování, jak s nimi pracují Pavlík a 

Smetáčková: genderově motivované obtěžování (GMO), nevyžádané sexuální chování 

(NSCH) a sexuální nátlak (SN). Do skupiny genderově motivované obtěžování spadají 

položky „komentování těla či vzhledu“ (v dotazníku SŠ položka č. 3, v dotazníku VŠ otázka 

č. 5) a „poznámky o mužích a ženách“ (v dotazníku SŠ položka č. 6, v dotazníku VŠ otázka č. 

2). Kategorie nevyžádané sexuální chování obsahuje „sexuální pohyby a gesta“ (v dotazníku 

SŠ položka č. 9, v dotazníku VŠ otázka č. 10), „sexuální materiály“ (v dotazníku SŠ položka 

č. 10, v dotazníku VŠ otázka č. 3), „vtipy a rozhovory o sexu“ (v dotazníku SŠ položka č. 11, 

v dotazníku VŠ otázka č. 7), „intimní dotyky“ (v dotazníku SŠ položka č. 12, v dotazníku VŠ 

otázka č. 13), „pozvání na schůzku“ (v dotazníku SŠ položka č. 13, v dotazníku VŠ otázka č. 

11). Pod sexuální nátlak patří „výhoda za sblížení“ (v dotazníku SŠ položka č. 14, v dotazníku 

                                               
55 Abych zjistila, zda jsou porovnávané rozdíly ve výsledcích statisticky významné, využila jsem jednocestnou 
analýzu variace (ANOVA). Tato metoda umožňuje ověřit, zda má na hodnotu určité zjištěné proměnné u jedince 
vliv hodnota některého znaku, který u něj lze pozorovat.
56 O rozřazení sledovaných projevů i o samotných kategoriích se dá samozřejmě spekulovat. Zatímco některé 
typy chování jsou snáze zařaditelné (především ty nejzávažnější formy sexuálního obtěžování), jiné mohou mít 
například rozmanitější a širší obsah, než jak je definována kategorie, do které jsem je zařadila (například 
„nevhodné komentování těla či vzhledu“ nemusí být nutně respondenty a respondentkami percipováno jako 
genderově motivované).
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VŠ otázka č. 18) a „trest za odmítnutí“ (v dotazníku SŠ položka č. 15, v dotazníku VŠ otázka 

č. 16)-(viz Tabulka č. 2: Sledované typy sexuálního obtěžování).

Tabulka č. 2: Sledované typy sexuálního obtěžování

Chování Typ obtěžování

Komentování těla či vzhledu GMO

Poznámky o mužích a ženách GMO

Sexuální pohyby a gesta NSCH

Sexuální materiály NSCH

Vtipy a rozhovory o sexu NSCH

Intimní dotyky NSCH

Pozvání na schůzku NSCH

Výhoda za sblížení SN

Trest za odmítnutí SN

Ačkoli míra častých a občasných zkušeností se jak u vysokoškolských, tak u středoškolských 

studujících liší, rozhodla jsem se kategorie pro analýzu dat spojit, protože mají společného 

jmenovatele – studující vždy museli minimálně jednou čelit sexuálnímu obtěžování ze strany 

vyučujících. U středoškolských studujících jsou tak sloučeny kategorie „občas“ a „často“. U 

vysokoškolských studujících jsou to kategorie „ano, jednou“, „ano, občas“ a „ano, často“. 

Kategorie „nikdy“ zůstala samostatná. 
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Graf č. 4: Zkušenosti vzorků SŠS a VŠS s typy sexuálního obtěžování

Výsledky ukazují, že s některým z projevů v kategorii genderově motivované obtěžování se 

alespoň jednou setkalo 43 % středoškolských studujících a 55 % vysokoškolských 

studujících. To je o něco více než další skupina – s některým z projevů v kategorii 

nevyžádané sexuální chování se alespoň jednou setkalo 33, 5 % středoškoláků a 

středoškolaček a 38 % vysokoškoláků a vysokoškolaček57. Pokud jde o sexuální nátlak, 

alespoň jednu zkušenost uvedla 4,5 % středoškolských studujících a 2,5 % vysokoškolských 

studujících (viz. Graf č. 4: Zkušenosti vzorků SŠS a VŠS s typy sexuálního obtěžování).

Zdaleka největší zkušenosti tedy mají studující vysokých i středních škol s genderově 

motivovaným obtěžováním – jde o generalizující sexistické poznámky a chování, které nemá 

vést k sexuálnímu sblížení aktérů či aktérek, ale spíše má vyjádřit urážlivé, ponižující nebo 

sexistické postoje ke konkrétnímu pohlaví (Fitzgerald, 1990). Tato skutečnost odpovídá 

výsledkům řady zahraničních studií (Dziech, Weiner, 1984; AAUW, 2001; PCSW, 1995; 

Hill, Silva, 2005), které ukazují, že právě nevhodné poznámky a komentáře se na školách 

rozmáhají nejvíce58. Potvrzuje to i český výzkum Vohlídalové, Šaldové a Tupé (2010). 

S některou z forem genderově motivovaného obtěžování se podle něj setkaly dvě třetiny 

studujících vysokých škol – nejvíc zkušeností, okolo 50 %, měli studující právě se 

                                               
57 Zde jsou procenta poměrně vysoká, protože je do kategorie „nevyžádané sexuální chování“ zařazeno výrazně 
více projevů než do zbývajících dvou skupin. Větší vypovídající hodnotu mají tedy spíše výsledky u konkrétních 
projevů. 
58 Je však nutné zdůraznit, že kategorie „komentování těla či vzhledu“ má širší význam a nemusí tam být nutně 
přítomen genderový či sexistický rozměr. Přesto jsem jí do kategorie „genderově motivované obtěžování“ 
zařadila.



- 62 -

zesměšňujícími poznámkami o mužích a ženách, jejich vzhledu či schopnostech. Přesto jsou 

tyto projevy sexuálního obtěžování často opomíjeny a právě pro jejich téměř všudypřítomnost 

většinou ani nejsou vnímány jako jeho součást. Veřejnost je často považuje za neškodné, a to i 

přesto, že při nich dochází ke zneužití moci a reprodukci genderových stereotypů. U oběti 

navíc nejen že vyvolávají negativní pocity, ale mohou mít i sociální následky (například 

pokud jde o pozici oběti v kolektivu)-(Paludi, Barickman, 1991). 

Graf č. 5: Zkušenosti vzorků SŠS a VŠS s genderově motivovaným obtěžováním

Pokud jde o jednotlivé projevy v rámci jedné kategorie sexuálního obtěžování, výsledky 

ukázaly následující: v kategorii genderově motivované obtěžování zažilo nepatřičné 

komentování vzhledu či těla 27 % středoškolských studujících a 6,5 % vysokoškolských 

studujících (viz. Graf č. 5: Zkušenosti vzorků SŠS a VŠS s genderově motivovaným 

obtěžováním)59.

Tento významný rozdíl může být dán nestejnou povahou vztahu mezi vyučujícím a 

studujícími na střední a na vysoké škole. Středoškolský vyučující může mít pocit, že ze své 

výrazně nadřazenější pozice si to může dovolit spíše než vyučující vysokoškolský. Na střední 

škole obecně existují přísnější pravidla týkající se oblékání, doplňků a dalších vizuálních 

způsobů prezentace. Toho může vyučující lépe využít ke svým případným komentářům. 

Zatímco vysokoškolský vyučující už své žáky a žačky většinou za relativně dospělé, ten 

středoškolský může mít pocit, že ty své má právo a povinnost určitým způsobem vychovávat 

                                               
59 Rozdíl je statisticky významný, p<0,01.
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či disciplinovat (Vágnerová, 2005). Rozdílný je i charakter výuky – na středních školách se 

otevírá více příležitostí k případným poznámkám týkajícím se postavy či oblékání, a to 

například při tělocviku. Na vysokých školách nejen, že už není povinný, ale vyučující si toho 

ze své pozice dovolí méně – zatímco na středních školách běžně dochází ke komentování 

nadváhy nebo nevhodného sportovního oblečení, na VŠ těchto poznámek dle mého názoru 

rapidně ubude.

Zesměšňující a urážlivé poznámky o mužích, ženách a jejich odlišnosti zažilo 33,5 

% středoškoláků a středoškolaček a 54 % vysokoškoláků a vysokoškolaček60 (viz Graf č. 5: 

Zkušenosti vzorků SŠS a VŠS s genderově motivovaným obtěžováním). Toto chování je 

jedno ze dvou (ze srovnávaných), se kterým mají vysokoškoláci a vysokoškolačky větší 

zkušenost než žáci a žačky ze středních škol. Nižší čísla na středních školách podle mne 

nemusejí nutně znamenat, že urážlivé poznámky o mužích a ženách se tam nepronášejí tak 

často. Vysokoškolští studující vůči nim jen mohou být vnímavější – ve srovnání 

s dospívajícími středoškoláky a středoškolačkami už mají pevnější svou identitu, jsou si 

jistější svou pozicí ve společnosti (Vágnerová, 2005; Langmeier a Krejčířová, 2006). Takové 

poznámky tak mohou více reflektovat. Je možné, že na středních školách jsou tyto zkušenosti 

mnohem četnější, a proto je studující vědomě tolik nevnímají. Další variantou je, že na 

vysokých školách jsou poznámky o mužích a ženách opravdu rozšířenější, a to proto, že v 

některých oborech se diskusím o odlišnosti žen a mužů nelze vyhnout už z povahy 

probíraného učiva (např. antropologie, psychologie, medicína, teologie).

                                               
60 Rozdíl je statisticky významný, p<0,01.
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Graf č. 6: Zkušenosti vzorků SŠS a VŠS s nevyžádaným sexuálním chováním

Do kategorie nevyžádané sexuální chování spadá 5 porovnávaných projevů. Ukazuje se zde o 

něco nižší míra zkušeností, přesto jsou procenta poměrně vysoká (viz. Graf č. 6: Zkušenosti 

vzorků SŠS a VŠS s nevyžádaným sexuálním chováním)61. Spadá do ní široká škála projevů, 

především jde o nepatřičné zaměřování pozornosti k sexuálním tématům či projevování zájmu 

o konkrétní osobu či skupinu osob, a to s erotickým podtextem (Smetáčková, Pavlík, 2011a).

Zdaleka nejčastěji se studující ze strany vyučujících setkávají se sexuálně laděnými 

vtipy a příběhy. Toto chování je spolu s urážlivými poznámkami o mužích a ženách jediné, 

se kterým mají vysokoškolští studující (31,5 %) častější zkušenost než ti středoškolští (21 %). 

Vyučující má u vysokoškolských studujících spíše tendenci chápat je jako dospělé a může tak 

mít pocit, že si to k nim může dovolit. Navíc je zde explicitně přítomen sexuální rozměr 

(Smetáčková, Pavlík, 2009) – a dle mého názoru lze předpokládat, že v tomto ohledu budou 

mít vyučující menší zábrany před vysokoškolskými studujícími, kteří jsou mnohem vyspělejší 

než ti středoškolští. Obecně častý výskyt takového chování u vyučujících může být zapříčiněn 

tím, že jde většinou o humorné poznámky nebo příběhy. Mohou mít například pocit, že 

humorný rozměr jejich nevhodnému chování ubere na závažnosti. U některých typů vtipů 

může mít vyučující za cíl se studujícím především přiblížit – například u středoškolských 

chlapců se humor se sexuálním podtextem (či otevřeně sexuálního charakteru) může často 

setkat s úspěchem. 

                                               
61 Rozdíly jsou u všech projevů NSCH kromě pozvání na schůzku statisticky významné, p<0,01.
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S ostatními projevy z kategorie nevyžádané sexuální chování se setkalo vždy výrazně více 

studujících SŠ než vysokoškoláků a vysokoškolaček. Největší rozdíl je zde u intimních 

dotyků ze strany vyučujícího. Zkušenost s nimi má 12 % studujících SŠ a 1,5 % studujících 

VŠ. Dle mého názoru může být příčinou obecně bližší a intenzivnější kontakt vyučujících se 

studujícími středních škol. Mají jednoho třídního učitele nebo třídní učitelku a ve 

vyučovaných předmětech se jim střídá výrazně méně vyučujících než na vysokých školách 

(Smetáčková, Vlková, 2005). Středoškolské studující jejich vyučující vídají častěji, často po 

celé studium, a znají je lépe. Důležitý je i prostorový faktor – zatímco pedagožky a 

pedagogové na universitách často přednášejí ve velkých posluchárnách, na středních školách 

jsou třídy menší a vyučující tak může mít ke studujícím lepší „přístup“ (je však nutné dodat, 

že tomu tak není bezvýhradně vždy a u všech škol). V neposlední řadě je zde faktor mocenské 

nerovnováhy – na středních školách je asymetrie ve vztahu studující-vyučující mnohem 

zřetelnější (Dziech, Weiner, 1984). Pokud se vyučující pokouší se intimně dotýkat svých 

studentek nebo studentů, je si většinou vědom, že zásadně překračuje hranice pedagogického 

vztahu – je možné, že si to dovolí spíš v situaci výrazné nadřazenosti (tedy spíše na středních 

školách). Zároveň je také možné, že středoškolští studující budou snahu o fyzický kontakt 

vnímat mnohem citlivěji a budou si toho více všímat. Dospívající si často nejsou sami jisti 

vlastní identitou a jejich sebejistota bývá vratká (Vágnerová, 2005). Pokusy o vstupování do 

osobního prostoru tak mohou snášet o to hůře – navíc proto, že z důvodu velké mocenské 

nerovnováhy je obtížnější se proti něčemu takovému ohradit. Další možné (či doplňující) 

vysvětlení vychází z odlišných formulací otázek – u vysokoškolského dotazníku by se 

zahrnuté projevy daly dle mého názoru charakterizovat jako „závažnější“62.

Naopak u pozvání na schůzku rozdíly nejsou významné – alespoň jednou ho zažilo 9 

% středoškolských studujících a 7 % vysokoškoláků a vysokoškolaček. Zatímco na VŠ lze 

předpokládat, že k něčemu takovému občas dochází (studující a vyučující si bývají věkově 

blíž a navazování partnerských vztahů tam není tak problematické jako u dospívajících), vyšší 

frekvence zkušeností na středních školách je velmi překvapivá. Znamenalo by to, že na 

schůzku byl vyučujícím pozván každý devátý studující. V tomto případě je důležité zjistit, 

jaké jsou rozdíly ve výsledcích chlapců a dívek. Podrobněji to rozeberu v další kapitole.

                                               
62 Ve vysokoškolském dotazníku otázka zněla: „Pokoušeli se Vás vyučující hladit, líbat či se s Vámi jinak 
fyzicky sblížit?“. Ve středoškolském dotazníku byla formulace následující: „intimnější dotyky (např. poplácání 
po zadku, pohlazení po tváři)“. I přesto, že princip je zde stejný (jde o nevyžádanou sexuální pozornost, jejíž 
podstatou je ve většině případů zneužití moci), považuji například „líbání“ explicitně zmíněné jen ve 
vysokoškolském dotazníku za závažnější než například „pohlazení po tváři“.
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Častější zkušenosti středoškoláků a středoškolaček se objevily i u dvou zbývajících projevů 

nevyžádaného sexuálního chování. Zkušenost se sexuálními gesty ze strany vyučujících má 

14, 5 % studujících SŠ a 6 % studujících VŠ. U ukazování sexuálních materiálů, které 

nesouvisejí s výukou, je to zhruba 8 % u studujících SŠ a 4 % u studujících VŠ. Dle mého 

názoru jsou pro to na středních školách lepší podmínky – mimo jiné třeba mimoškolní akce 

jako školy v přírodě či výlety. Stejně jako v případě sexuálně laděných vtipů i zde může platit, 

že vyučující může mít pocit, že to adolescentní studující ocení (a jemu samotnému může 

zároveň tento způsob komunikace vyhovovat). 

Graf č. 7: Zkušenosti vzorků SŠS a VŠS se sexuálním nátlakem

Nejzávažnějšími formami sexuálního obtěžování jsou projevy spadající do kategorie sexuální 

nátlak – jedná se o vybízení k sexuálním praktikám různého druhu, které jsou vyváženy 

získáním výhody či naopak potrestáním při nevyhovění (Smetáčková, Pavlík, 2011a). I přesto, 

že se procenta na první pohled mohou zdát oproti jiným projevům nízká (viz Graf č. 7: 

Zkušenosti vzorků SŠS a VŠS se sexuálním nátlakem), v žádném případě nejsou zanedbatelná 

(obzvlášť pokud by se převedla na absolutní čísla a vztáhla na celou populaci studujících). 

S naznačováním nebo nabízením určitých výhod za intimní sblížení se setkala 4 % 

studujících SŠ a 2 % studujících VŠ. Naopak s výhrůžkou určitým trestem v případě 

odmítnutí takového návrhu se setkala 2 % studujících SŠ a necelé 1 % studujících VŠ. 

Existuje možnost, že procenta mohou být ještě o něco vyšší – studující se u závažných 

projevů sexuálního obtěžování často bojí nebo stydí vůbec přiznat, že se stali jejich obětí, a to 
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i sami před sebou (Dziech, Weiner, 1984). Stejně jako u všech ostatních odpovědí je zde však 

třeba brát v úvahu také možnost zkreslení výsledků z důvodu záměrně nepravdivých 

odpovědí. Vzhledem k tomu, že nejvíce zkušeností se sexuálním nátlakem uváděli překvapivě 

středoškolští chlapci, je třeba počítat i s touto variantou.63

3.2.2 Zkušenosti chlapců a dívek se sexuálním obtěžováním

Ke kompletnímu porovnání zkušeností středoškolských a vysokoškolských studujících 

s různými typy sexuálního obtěžování je třeba se věnovat také studentům a studentkám 

zvlášť. Genderové rozdíly ve zkušenostech jsou zásadní pro hlubší analýzu výsledků a pro 

lepší pochopení celé problematiky (zejména u vysokoškolského výzkumu, kterého se 

zúčastnily ze 70 % ženy). Lze na nich také ilustrovat, jak funguje existující genderový řád. 

Budu postupovat stejně jako u obecného srovnání výsledků na vysokých a středních školách, 

budu také sledovat stejné projevy či kategorie projevů. Výsledky však tentokrát budu 

prezentovat zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. 

Graf č.8: Zkušenosti vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek s typy sexuálního otěžování

                                               
63 Podrobněji se budu možnému zkreslení výsledků věnovat v následující kapitole o zkušenostech dívkách a 
chlapců zvlášť.
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Graf č.9: Zkušenosti vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek s typy sexuálního otěžování

Zatímco se sexuálním obtěžováním na vysokých školách se setkávají u dvou kategorií ze tří 

spíše dívky, na středních školách vykazují větší míru zkušeností se všemi třemi skupinami 

obtěžujícího chování chlapci (viz . Graf č. 8: Zkušenosti vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek s typy 

sexuálního otěžování a Graf č. 9: Zkušenosti vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek s typy sexuálního 

otěžování). S genderově motivovaným sexuálním obtěžováním se setkalo 50 % 

středoškoláků a 44 % středoškolaček a 51,5 % vysokoškoláků a 56 % vysokoškolaček. 

Podobné genderové rozložení ukázaly i výsledky u druhé skupiny projevů – nevyžádaného 

sexuálního chování. Alespoň jednou se s ním během studia setkalo 39 % středoškoláků a 29 

% středoškolaček. U vysokých škol je to 35 % mužů a 38,5 % žen. V kategorii sexuální 

nátlak vykázali u středních i vysokých škol větší zkušenost žáci – alespoň jednu má podle 

výsledků 7 % středoškoláků a 2,5 % středoškolaček a 3 % vysokoškoláků a 2 % 

vysokoškolaček.

Zatímco obecné výsledky na SŠ a VŠ více či méně korespondovaly s jinými 

provedenými výzkumy (AAUW, 2001; PCSW, 1995; Hill, Silva, 2005) , u chlapců a dívek 

zvlášť tomu, zejména na středních školách, tak není. Zahraniční výzkumy u vysokoškolských 

studujících uvádějí shodně s výsledky studií Pavlíka a Smetáčkové, že dívky mají se 

sexuálním obtěžováním ze strany vyučujících větší zkušenost než chlapci. Je však třeba 

podotknout, že většinou docházejí k větším rozdílům – tedy, že dívky se setkávají s tímto 

chováním výrazně častěji než chlapci (Dziech, Weiner, 1984; Kalof a kol., 2001). U výzkumů 

Pavlíka a Smetáčkové to tak jednoznačné není, navíc u některých projevů se ukázala vyšší 
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frekvence zkušeností u vysokoškoláků. Výsledky tak spíše než se zahraničními výzkumy 

korespondují se studií Vohlídalové, Šaldové a Tupé (2010) – ta rovněž neukazuje 

bezvýhradně větší zkušenosti u dívek. 

Na středních školách jsou pak výsledky studie Pavlíka a Smetáčkové zcela odlišné od 

výsledků zahraničních výzkumů (PCSW, 1995; AAUW, 2011). Častější zkušenost se všemi 

sledovanými formami sexuálního obtežovaní mají podle ní chlapci. Jednou z možných 

interpretací, která by vysvětlovala více či méně větší zkušenosti vysokoškolských a 

středoškolských chlapců, je formulace otázek v dotaznících – konkrétním příkladům se budu 

věnovat u analýzy jednotlivých projevů. Je také možné, že muži jsou k obtěžujícícmu chování 

citlivější, protože se s ním nesetkávají tak často. Ženy naopak mohou některé projevy 

přehlížet, protože je považují za běžné a jsou na ně zvyklé (Renzetti, Curran, 2003). 

V neposlední řadě je však třeba, především u středoškolského výzkumu, počítat se záměrným 

zkreslením dat ze strany dotazovaných studentů.

Graf č. 10: Zkušenosti vzorku SŠ dívek a SŠ chlapců s genderově motivovaným 

obtěžováním
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Graf č. 11: Zkušenosti vzorku VŠ dívek a VŠ chlapců s genderově motivovaným 

obtěžováním

V kategorii genderově motivované obtěžování zažilo nevhodné komentování těla či vzhledu 

30 % středoškoláků a 24 % středoškolaček64. I na vysokých školách mají s tímto chování větší 

zkušenost studenti – alespoň jednou se s ním setkalo 9,5 % mužů a 5 % žen (viz Graf č. 10: 

Zkušenosti vzorku SŠ dívek a SŠ chlapců s genderově motivovaným obtěžováním a Graf č. 

11: Zkušenosti vzorku VŠ dívek a VŠ chlapců s genderově motivovaným obtěžováním). Je 

třeba znovu podotknout, že toto chování nemusí (ale samozřejmě i může) mít nutně sexuální 

rozměr. To by mohlo vysvětlit i větší zkušenost studentů. Vyučující si možná v tomto ohledu 

k mužům dovolí víc než k ženám – pokud vychází z obecného stereotypu, že dívky 

úzkostlivěji dbají na svůj vzhled a nevhodné poznámky tohoto typu hůř snášejí (Janošová, 

2008). Může tak mít pocit, že když okomentuje například studentův extravagantní účes nebo 

roztrhané oblečení, neublíží mu to tolik, jako kdyby podobnou poznámku řekl studentce. 

Podobně tomu může být i při již zmíněném tělocviku, který je rizikovým prostorem pro 

komentáře tohoto typu. Sport je stále vnímán spíše jako mužská doména (speciálně některé 

druhy) a mužské hobby. Chlapci jsou němu vedeni spíše než dívky, pro dospívající chlapce 

mohou být dobré sportovní výkony dokonce zdrojem prestiže a společenského úspěch 

(Renzetti, Curran, 2003). Dá se tedy čekat, že pokud bude nějaký středoškolák v tělocviku 

zaostávat, pravděpodobně se stane terčem posměšných poznámek o jeho nešikovnosti či 

nedostatku fyzické kondice. Nevhodné komentáře lze vnímat ale i jako částečně pozitivní – ze 

                                               
64 Rozdíl je statisticky významný, p<0,05.
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strany vyučujícího může jít i o projev pozornosti. Vyšší zkušenost chlapců by potvrdila 

tendenci, která v českém školství více či méně existuje – tedy věnovat zájem a pozornost 

spíše chlapcům než dívkám (Smetáčková, Vlková, 2005).  Stejně jako u ostatních 

interepretací však jde jen o spekulace. 

S urážlivými a zesměšňujícími poznámkami o mužích a ženách mají na středních 

školách opět větší zkušenost chlapci (35 %) než dívky (32 %), zatímco na vysokých školách 

je to opačně – setkalo se s ním 50 % studentů a 55 % studentek65. Na tyto výsledky dle mého 

názoru lze aplikovat právě jedno z výše uvedených vysvětlení – týká se formulace otázky. 

Vysokoškolští studující byli dotazováni, zda vyučující někdy činili zesměšňující poznámky o 

mužích a ženách. Středoškoláků a středoškolaček se dotazník ptal, zda někdy zažili osobně 

vážně míněné poznámky o odlišnosti žen a mužů, které snižují jednu z těchto skupin. Otázky 

se tedy neptají na to, zda byli daní studující přímo terčem takových poznámek, ale zda se 

s nimi setkali. Nedá se ani určit, zda to byly poznámky o ženách nebo o mužích. Opět se zde 

nabízí také vysvětlení, že v důsledku genderového řádu jsou studentky (pokud by takové 

poznámky byly mířeny na ně nebo se týkaly jiných žen) méně citlivé, protože takové 

poznámky považují za „normální“ a jsou pro ně běžnou součástí života (Renzetti, Curan, 

2003). Obecně lze ale říci, že zkušenosti studentů a studentek jsou podobně četné.

Graf č. 12: Zkušenosti vzorku SŠ dívek a SŠ chlapců s nevyžádaným sexuálním 

chováním

                                               
65 Rozdíl je statisticky významný, p<0,05.
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Graf č. 13: Zkušenosti vzorku VŠ dívek a VŠ chlapců s nevyžádaným sexuálním 

chováním

V kategorii nevyžádané sexuální chování byly výsledky následující: u středoškolských 

studujících uváděli častější zkušenost se všemi projevy opět chlapci (viz Graf č. 12: 

Zkušenosti vzorku SŠ dívek a SŠ chlapců s nevyžádaným sexuálním chováním). U VŠ se 

zkušenosti dívek a chlapců co do frekvence lišily u každého konkrétního projevu (viz Graf č. 

13: Zkušenosti vzorku VŠ dívek a VŠ chlapců s nevyžádaným sexuálním chováním). 

Sexuální pohyby a gesta ze strany vyučujících zažilo 17 % středoškoláků a 12 % 

středoškolaček66 a 7 % vysokoškoláků a 6 % vysokoškolaček. Opět se zde nabízí vysvětlení, 

že dívky nemusejí dané chování tolik reflektovat. Další možnou interpretací je, že chlapci 

dané chování registrují, ale ne z pozice objektu, vůči kterému je namířeno.

Podobným způsobem se dle mého názoru dá vysvětlit také větší zkušenost chlapců 

s ukazováním sexuálních materiálů bez souvislosti s výukou (středoškoláci 11 % a 

středoškolačky 6 %67, vysokoškoláci 6,5 % a vysokoškolačky 2 %68). Pro vyučující tedy 

nejsou terčem takového chování, ale spíše jakýmisi „parťáky“ (Smetáčková, Pavlík, 2011a: 

22). A studenti takové chování nemusí vůbec jako obtěžující, ale naopak jako pozivitní – jsou 

naopak součástí maskulinního společenství, které se mezi nimi a vyučujícími vytvoří (pokud 

jde o učitele) a které paradoxně celé genderové nastavení daného prostředí upevňuje.

                                               
66 Rozdíl je statisticky významný, p<0,05.
67 Rozdíl je statisticky významný, p<0,01.
68 Rozdíl je statisticky významný, p<0,05.
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S vtipy a rozhovory o sexu se na středních školách setkalo výrazně více chlapců (27 %) než 

dívek (16 %)69. Na vysoké škole je to vyrovnané – zkušenosti s tímto typem chování má 28,5 

% studentů a 32 % studentek. Velký rozdíl mezi středoškoláky a středoškolačkami lze dle 

mého názoru vysvětlit podobně jako u předchozích projevů nevyžádaného sexuálního 

chování. Vyučující mohou dospívající chlapce vnímat jako vděčné příjemce nejrůznějších 

poznámek týkajících se sexu, mohou se tak s nimi pokoušet navázat lepší kontakt apod. Sice 

jde o jednu z částo úspěšných cest, jak se studentům v pubertě přiblížit, ale je vždy třeba 

myslet na to, o jaký charakter vtipu nebo příběhu jde, kdo je jeho příjemcem, kdo terčem a 

v jaké situaci je vysloven. Podobné výsledky u studujících na vysokých školách můžou 

ukazovat na to, že vyučující je obecně vnímají jako dospělé (Vágnerová, 2005) a 

předpokládají, že si u studentek i studentů mohou takové vtipy dovolit – že jim muži i ženy 

porozumí a nebude je to pohoršovat či uvádět do rozpaků tolik jako například šestnáctileté 

dívky.  

Zkušenost s intimními dotyky má nepatrně více vysokoškolaček (2 %) než 

vysokoškoláků (1 %). Na středních školách má s intimními dotyky zkušenost 14 % chlapců a 

10 % dívek70. Možným vysvětlením je zde dle mého názoru opět záměrné zkreslení výsledků. 

Větší zkušenosti středoškolských studentů se všemi typy obtěžujícícho chování jsou velmi 

překvapivé. Objevují se navíc i u nejzávažnějších forem sexuálního obtěžování, zatímco podle 

zahraničních výzkumů se s nimi jednoznačně častěji setkávají dívky (AAUW, 2001; Walsh, 

Duffy, Gallagher-Duffy, 2007; PCSW, 1995). Z tohoto důvodu je dle mého názoru 

nejpravděpodobnější variantou, že středoškoláci záměrně zaškrtávali nepravdivé odpovědi.

Podobně tomu může být i u posledního sledovaného projevu v kategorii nevyžádané 

sexuální chování - pozvání na schůzku dostalo alespoň jednou 13 % studentů SŠ a 6 % 

studentek SŠ71. Na vysokých školách to bylo shodně 7 %. Překvapivé výsledky u 

středoškoláků dle mého názoru pravděpodobně neukazují na to, že učitelky by byly 

obvyklými iniciátorkami takových nabídek – to by bylo v rozporu s výzkumy, které potvrzují, 

že iniciátory jsou ve většině případů muži (Smetáčková, Pavlík, 2011a; PCSW, 1995). 

Chlapci mohli tuto položku pojmout s určitou nadsázkou a zařadit tam například i běžné 

pozvání do kabinetu za účelem diskuse o prospěchu apod.   

                                               
69 Rozdíl je statisticky významný, p<0,01.
70 Rozdíl je statisticky významný, p<0,05.
71 Rozdíl je statisticky významný, p<0,05.
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Graf č. 14: Zkušenosti vzorku SŠ dívek a SŠ chlapců se sexuálním nátlakem

Graf č. 15: Zkušenosti vzorku VŠ dívek a VŠ chlapců se sexuálním nátlakem

Do kategorie sexuální nátlak je zařazeno dvojí obtěžující chování. S naznačováním nebo 

nabízením určitých výhod za intimní sblížení se setkalo 6% studentů SŠ a 2 % studentek 

SŠ72. Na vysokých školách to byla shodně 2 %. Naopak s výhrůžkou určitým trestem 

v případě odmítnutí takového návrhu se setkala 3 % studentů SŠ a 2 % studentek SŠ. Na 

vysokých školách to bylo u mužů i u žen necelé jedno procento (viz Graf č. 14: Zkušenosti 

                                               
72 Rozdíl je statisticky významný, p<0,01.
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vzorku SŠ dívek a SŠ chlapců se sexuálním nátlakem a Graf č. 15: Zkušenosti vzorku VŠ 

dívek a VŠ chlapců se sexuálním nátlakem).

Obzvlášť uvedených 6 % u středoškoláků je nepoměr velmi překvapivý. Domnívám 

se, že nejpravděpodobnějším vysvětlením jsou opět záměrně lživé odpovědi. Vše by však 

potřebovalo hlubší rozbor a kvalitativní výzkum, aby byly odhaleny přesné příčiny této 

odlišnosti od všech zahraničních nálezů.

3.2.3 Vnímání sexuálního obtěžování studujícími SŠ a VŠ

K porovnání toho, jak středoškolští a vysokoškolští studující vnímají sexuální obtěžování, 

jsem využila tzv. scénáře. Šlo o popisy situací, které simulovaly reálné prostředí vysokých 

škol a ve kterých šlo ve většině případů o různé formy sexuálního obtěžování (např. situaci, 

kdy vyučující za sexuální sblížení nabízí určité výhody). Studující odpovídali, zda dané 

chování je podle nich obtěžování73. Vysokoškoláci a vysokoškolačky měli na výběr 

z odpovědí rozhodně ano – spíše ano – spíše ne – rozhodně ne, středoškoláci a středoškolačky 

zaškrtávali jednu možnost na pěti bodové škále, kdy na jedné straně bylo ano a na druhé ne. 

Zatímco SŠ dotazník obsahoval scénáře čtyři, vysokoškolský jich měl osm. Musela jsem 

z nich proto vybrat čtyři, které budou co nejpodobnější těm středoškolským. Vzhledem 

k tomu, že každý scénář je napsán pro danou kategorii studujících, jeho formulace se liší 

(navíc mají i rozdílný počet možných odpovědí). K porovnávání tak budu, stejně jako u 

analýzy výskytu sexuálního obtěžování, přistupovat s vědomím toho, že vypovídající hodnota 

konečných výsledků může být v mnoha ohledech diskutabilní a že mé interpretace budou do 

značné míry spekulativní. Přesto však očekávám, že některé obecné závěry porovnání přinese. 

Při charakteristice popisovaných situací jsem zachovala tři kategorie sexuálního 

obtěžování, jak jsem s nimi pracovala v předchozí analýze – tedy genderově motivované 

obtěžování, nevyžádané sexuální chování a sexuální nátlak. Do kategorie genderově 

motivované obtěžování lze dle mého názoru zařadit dva ze čtyř scénářů. Scénář č. 1 ilustruje 

nepatřičné komentování těla, vzhledu či osobního života, scénář č. 2 pak zesměšňující 

poznámky o mužích a ženách, které snižují jednu z těchto skupin. Nevyžádané sexuální 

chování zde zastupuje scénář č. 3 – projevování osobních zájmu, který přesahuje rámec školy 

                                               
73 Středoškolský dotazník se doslova ptal: „Je podle Vás takové chování obtěžování?“, v dotazníku 
vysokoškolském to byla otázka: „Dochází v popsané situaci podle Vás k obtěžování?“. Středoškolští studující 
měli ještě rozhodovat, jak by se v takové situaci cítili jako oběť nebo jako svědek a také byli dotázáni, jestli je 
takové chování podle nich v pořádku. Tyto otázky ale ve VŠ dotazníku nebyly, proto jsem je do analýzy 
nezahrnovala.
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a obvyklý vztah k ostatním studujícím. Scénář č. 4 je z kategorie sexuální nátlak – jde o 

nabízení výhod za intimní sblížení (přesné znění scénářů v příloze)74.

Vzhledem k tomu, že ve VŠ dotazníku byly na výběr čtyři varianty odpovědí bez 

možnosti „nevím“, zatímco středoškolští studující měli na pětibodové škále ještě „střední 

hodnotu“, která měla zastupovat odpověď „nevím“ či „nemám na to žádný názor“, budu při 

srovnání pracovat s průměry. U středních škol přitom platí, že čím bude průměr nižší než 3, 

tím spíše je chování považováno za sexuální obtěžování (a naopak)-(viz Graf č. 16:  

Posouzení scénářů podle vzorku SŠS). U vysokých škol pak platí to samé pro průměr 2,5 –

vzhledem ke čtyřbodové škále (viz Graf č. 17:  Posouzení scénářů podle vzorku VŠS). Jsem si 

vědoma toho, že i tento způsob je problematický, ale dle mého názoru je přijatelnější než 

porovnávání jednotlivých kategorií (v analýze zmíním frekvenci jednotlivých odpovědí jen 

slovně, grafy viz příloha). 

Graf č. 16:  Posouzení scénářů podle vzorku SŠS

                                               
74 Scénář č. 1 odpovídá scénáři B) ve středoškolském dotazníku a scénáři 30.2. ve vysokoškolském dotazníku. 
Scénář č. 2 odpovídá scénáři D) ve středoškolském dotazníku a scénáři 30.5.  ve vysokoškolském dotazníku. 
Scénář č. 3 odpovídá scénáři C) ve středoškolském dotazníku a scénáři 30.7.  ve vysokoškolském dotazníku.
Scénář č. 4 odpovídá scénáři A) ve středoškolském dotazníku a scénáři 30.3.  ve vysokoškolském dotazníku.
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Graf č. 17: Posouzení scénářů podle vzorku VŠS

Jak ukázaly výsledky, nepatřičné komentování vzhledu a osobního života, jak je popsáno 

ve scénářích, vnímají jako obtěžování spíše středoškolští studující (průměr 2,12) – 44 % 

z nich uvedlo, že rozhodně, a 24 %, že spíše ano. Podle vysokoškolských studujících jím spíše 

není (průměr 2,72) – tuto odpověď označilo víc než 41 % z nich, podle 20 % rozhodně ne. 

Větší citlivost středoškoláků a středoškolaček vůči verbálním komentářům může mít příčinu 

v jejich nezralosti oproti těm, kteří studují na vysoké škole. Chlapci a dívky na střední škole 

procházejí obdobím dospívání, pro které je charakteristická jistá nejistota a emoční labilita 

vyplývající z většinou ještě nestabilní identity (Vágnerová, 2005). Nevhodné komentáře je 

tedy pravděpodobně zasáhnout mnohem víc než vysokoškolské studující, kteří už jsou 

sebejistější a spíše na ně dokážou reagovat (Smetáčková, Pavlík, 2011a). Pro dospívající je 

v tomto období zásadní kolektiv, který budování jejich identity svým chování a postoji 

ovlivňuje (Langmeier, Krejčířová, 2006). Pokud má vyučující nevhodné komentáře na 

konkrétního člověka před ostatními, může to pro něj být velmi stresující – obzvlášť v případě, 

že okolí zareaguje ve prospěch vyučujícího (poznámce se například smějí nebo si z oběti 

utahují). Na střední škole navíc takové reakce přicházejí pravděpodobně častěji, a to 

v důsledku hlubší formální asymetrie mezi studujícími a vyučujícími (může to vést například 

ke snaze se vyučujícímu zavděčit příslušnými reakcemi). Menší toleranci ze strany studujících 

SŠ lze možná vysvětlit také o něco „tvrdší“ formulací konkrétního scénáře – na rozdíl od 

vysokoškolského dotazníku je zde přítomen sexuální rozměr (řeč je v něm o svlékání), který 
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může scénář v očích studujících posunout o něco blíže k těžším formám sexuálního 

obtěžování. 

Naopak u zesměšňujících poznámek o mužích a ženách jsou studující středních škol 

mnohem tolerantnější než ti na vysokých školách. Víc středoškoláků a středoškolaček to za 

obtěžování vůbec nepovažuje (průměr 3,45) – odpověď rozhodně ne označilo 32 %, spíše ne 

pak 18,5 %. Na VŠ je tomu naopak (průměr 2,33) – podle víc než 30 % rozhodně jde o 

obtěžování, podle víc než 24 % spíše ano. Tento typ obtěžování se řadí do kategorie 

genderově motivované a jde v něm především o užívání genderových stereotypů, které mají 

urazit nebo ponížit ženy či muže. Rozdíly ve výsledcích mohou ukazovat na větší 

obeznámenost VŠ studujících s problematikou sexuálního obtěžování. Středoškoláci a 

středoškolačky tak spíše kopírují trend, podle kterého se za obtěžování považují jen jeho 

nejtěžší formy (především fyzické). Příčinou může být také již zmíněná stabilnější identita 

studujících na VŠ a obecně větší sebejistota (Vágnerová, 2005), která jim umožňuje nahlížet 

na tuto formu obtěžování kritičtěji. Vzhledem k tomu že středoškolští studující více vnímají 

své vyučující jako autority, může pro ně být složité označit zdánlivě „nevinné“ poznámky 

jako sexuální obtěžování. Tento typ chování také může být na středních školách natolik 

rozšířený, že ho studující nepovažují za nic nepatřičného.

Projevování osobního zájmu považují za obtěžování spíše středoškoláci a 

středoškolačky (průměr 2,42) – ale průměrně jsou jejich postoje víceméně neutrální. 

Rozhodně ani odpovědělo 35 % středoškolských studujících a spíše ano víc než 26 %. 

Vysokoškoláci a vysokoškolačky jsou tolerantnější (průměr 2,9) – podle 16,5 % o obtěžování 

nejde rozhodně, podle 55 % spíše. Opět se zde může projevit rozdílnost obou scénářů –

zatímco v tom vysokoškolském jsou projevy zájmu omezeny jen na emailovou komunikaci, 

středoškolský zahrnuje i přímý verbální kontakt. Výsledky nejsou překvapivé, protože na 

vysokých školách je vztah s vyučujícími kolegiálnější než na středních. Častěji se stává, že 

vyučující se stýká se studujícími mimo školu – to je dáno mnohdy podobnými zájmy 

související se studijním oborem (např. na výstavě, na konferenci). Dá se předpokládat, že 

v důsledku větší mocenské nerovnováhy i větších věkových rozdílů to budou středoškolští 

studující častěji pokládat za nepatřičné.

Jednoznačně nejméně studující SŠ i VŠ tolerují sexuální nátlak – v tomto případě je to 

scénář, který ilustruje nabízení výhod za intimní sblížení. Za obtěžování ho považuje většina 

studentů a studentek středních (60,5 rozhodně ano, 19 % spíše ano, průměr 1,77) i vysokých 

škol (69 % rozhodně ano, 27 % spíše ano, průměr 1,43). Výsledky se shodují se zahraničními 
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výzkumy, které se zaměřovaly na to, co studující považují za sexuální obtěžování (AAUW, 

2001; Kalof a kol., 2001). Podle Vohlídalové a kol. (2010) jsou tato čísla ještě mnohem vyšší 

– chování řazené do kategorie sexuální nátlak považuje za obtěžování 83 % studentů a 94 % 

studentek vysokých škol. 

3.2.4 Vnímání sexuálního obtěžování chlapci a dívkami

Pro komplexní analýzu obtěžujícího chování očima studujících je zásadní ukázat a 

interpretovat také rozdíly mezi pohlavími. Oddělené postoje chlapců a dívek poskytují cenné 

konkrétnější informace než obecná data vysokých a středních škol a umožní tak o něco hlubší 

vhled do problematiky. Připomínám, že u středních škol platí, že čím bude průměr nižší než 3, 

tím častěji je chování považováno za obtěžování (a naopak). U vysokých škol pak platí to 

samé pro průměr 2,5 (vzhledem ke čtyřbodové škále).

Graf č. 18: Posouzení scénáře č. 1 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek
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Graf č. 19: Posouzení scénáře č. 1 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek

Scénář ilustrující nepatřičné komentování vzhledu, těla nebo osobního života považují za 

obtěžování na středních i vysokých školách spíše dívky (průměr 1,92, chlapci 2,37) – 49 % 

středoškolaček si myslí, že rozhodně ano (u středoškoláků je to 39 %), 27 % středoškolaček (a 

21 % středoškoláků) tvrdí, že spíše ano (viz Graf č. 18: Posouzení scénáře č. 1 dle vzorku SŠ 

chlapců a SŠ dívek). Za obtěžování toto chování rozhodně označilo 11 % vysokoškolaček a 

skoro 5 % vysokoškoláků, že spíše ano uvedlo 34 % vysokoškolaček a 18 % vysokoškoláků75

(dívky průměr 2,59, chlapci 3,04)-(viz Graf č. 19: Posouzení scénáře č. 1 dle vzorku VŠ 

chlapců a VŠ dívek). Větší tolerance nevhodných komentářů na tělo nebo osobní život ze 

strany chlapců by potvrzovala předpoklad, že vyšší frekvence zkušeností s určitým 

obtěžujícím chováním vede k tomu, že ti, proti kterým je namířeno, vůči němu přestanou být 

tolik citliví. Nabízí se také vysvětlení, že dívky jsou obecně citlivější na poznámky týkající se 

jejich vzhledu. Jak upozorňuje Janošová (2008), na dívky je vyvíjen mnohem větší tlak, 

pokud jde o péči o vzhled. Současná společnost považuje za ženské kvality mimo jiné mládí a 

krásu. U dívek se také často objevuje rozporuplný nebo i negativní vztah k fyziologickým 

proměnám v dospívání – jsou tak mnohem citlivější a méně jisté než chlapci. Ze všech 

zmíněných důvodů se jich takové komentáře mohou dotýkat více.

                                               
75 Rozdíly mezi dívkami i chlapci jsou u SŠS i VŠS statisticky významné, p<0,01.
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Graf č. 20: Posouzení scénáře č. 2 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek

Graf č. 21: Posouzení scénáře č. 2 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek

Pokud jde o zesměšňující poznámky o mužích a ženách, na středních školách jsou výsledky 

hodně podobné (průměr chlapců 3,49 a dívek 3,43) – rozhodně ano shodně uvedlo 13 % dívek 

a 13 % chlapců a spíše ano označilo 12,5 % dívek a 8 % chlapců (viz Graf č. 20: Posouzení 

scénáře č. 2 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek). Na vysokých školách jsou méně tolerantní 

ženy (průměr muži 2,7, průměr ženy 2,18) – rozhodně ano uvedlo 35,5 % vysokoškolaček a 
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19 % vysokoškoláků, spíše ano pak 25 % žen a 23 % mužů76 (viz Graf č. 21: Posouzení 

scénáře č. 2 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek). 

Většina středoškolských chlapců a dívek tedy uvedla, že to za obtěžování nepovažuje. 

Lze předpokládat, že zde funguje genderový řád, který je založen na zdůrazňování rozdílů 

mezi pohlavími. Dětem je odmalička vštěpováno, že chlapci a dívky jsou jiní a že existuje 

„typicky ženské“ a „typicky mužské“ vlastnosti a činnosti. Bourdieu (2000) mluví o 

začarovaném kruhu, kdy dochází k převrácení příčin a následků – biologické odlišnosti se 

využívají tak, že se zdají být základními předpoklady sociálních diferencí. Pod vlivem 

takových myšlenkových schémat se tak odchylky (především tělesné) mezi pohlavími jeví 

jako objektivně existující a přirozené, zatímco jsou to právě ona schémata, které tyto 

diference tvoří, podporují a reprodukují. Dělení podle pohlaví se tak legitimizuje, stává se 

přirozeným a vstupuje objektivně do věcí a subjektivně do lidského vnímání, myšlení a 

jednání. To by však zcela nevysvětlovalo, proč je tomu na vysokých školách jinak (dívky jsou 

k těmto poznámkám méně tolerantní než chlapci). Za zmínku možná stojí i rozdílná podoba 

obou scénářů – zatímco v tom vysokoškolském je popsán jen genderový stereotyp namířený 

proti ženám (nemají buňky na matematiku), zatímco ten středoškolský obsahuje i stereotyp, 

který uráží muže (neumí se starat o děti) – lze proto předpokládat, že studenti se k němu 

budou stavět kritičtěji, než kdyby obsahoval jen poznámky proti ženám.

Graf č. 22: Posouzení scénáře č. 3 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek

                                               
76 Rozdíl je statisticky významný, p<0,01.
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Graf č. 23: Posouzení scénáře č. 3 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek

K projevování osobního zájmu jsou na středních školách tolerantnější chlapci (průměr 2,73) 

– za obtěžování ho rozhodně považuje 30 % a spíše 17 % (u dívek je to 39 % a 26 %, průměr 

2,15)-(viz Graf č. 22: Posouzení scénáře č. 3 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek). Na vysokých 

školách jsou výsledky podobné (průměr chlapců 3,01, průměr dívek 2,85) – rozhodně ano 

uvedla 4 % mužů a 3 % žen, spíše ano pak 20 % mužů a 26 % žen77 (viz Graf č. 23: 

Posouzení scénáře č. 3 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek). Tyto výsledky nejsou nijak 

překvapivé. Mužům, kteří jsou obvykle stavěni do role iniciátorů, může aktivita ze strany 

vyučující naopak lichotit. Scénář je navíc napsaný tak obecně, že pokud si studující 

v popisované situaci představí pedagoga či pedagožku, která je pro něj atraktivní, může to 

vnímat naopak velmi pozitivně.

                                               
77 Rozdíly mezi dívkami i chlapci jsou u SŠS i VŠS statisticky významné, p<0,01.
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Graf č. 24: Posouzení scénáře č. 4 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek

Graf č. 25: Posouzení scénáře č. 4 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek

U scénáře ilustrujícího nabízení výhod za intimní sblížení se ukázalo, že méně tolerantnější 

jsou dívky. Za obtěžování označilo toto chování rozhodně 69 % středoškolaček a 50 % 

středoškoláků a spíše 18 % středoškolaček a necelých 20 % středoškoláků (chlapci průměr 

2,08, dívky průměr 1,5)-(viz Graf č. 24: Posouzení scénáře č. 4 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ 

dívek). Na vysokých školách uvedlo odpověď rozhodně ano 69 % dívek a 59 % chlapců, 
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odpověď spíše ano zvolilo 27 % dívek a 28,5 % chlapců78 (chlapci průměr 1,59, dívky pak 

1,36)-(viz Graf č. 25: Posouzení scénáře č. 4 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek). Na 

středních školách je rozdíl mezi chlapci a dívkami poměrně velký a překvapivý. Musím zde 

proto opět zdůraznit, že středoškoláci mohli tento scénář záměrně interpretovat jako lákavý a 

pozitivní. Detaily rozeberu v následující kapitole.

3.2.5 Diskuse

Obecně lze říci, že nejčastěji se studující vysokých i středních škol setkávají s verbálním 

obtěžováním – především s nevhodnými komentáři či zesměšňujícími poznámkami. Jde o 

„nejměkčí“ formu sexuálního obtěžování, i tyto projevy však mohou mít pro jejich oběť 

negativní následky – ať už psychické (např. nepříjemné pocity) či společenské (např. zhoršení 

pozice v kolektivu). Obecně nepřispívají k dobrému klimatu školy (Konishi et al., 2010; 

Freiberg, 1999). Pokud jde o nevyžádané sexuální chování, tam jsou zkušenosti obecně o 

něco nižší - v důsledku explicitní přítomnosti sexuálního rozměru mají vyučující, kteří se ho 

dopouští, pravděpodobně větší zábrany než u chování, u kterého tento rozměr není zřetelně 

viditelný (především u již zmíněných poznámek). Nejméně často se studující podle očekávání 

setkávají se sexuálním nátlakem. Jde o nejzávažnější formu sexuálního obtěžování, která 

spadá i do té nejužší definice sexuálního obtěžování. Podle Dziech a Weiner (1984) lze ale 

čekat, že procenta těch, kteří se s uvedenými formami chování setkali, budou ještě o něco 

větší. Studující často takovou zkušenost ze strachu či studu vůbec neuvedou nebo se ji snaží 

vytěsnit a nepřipouštět si ji. 

Větší zkušenosti s většinou projevů sexuálního obtěžování mají studující středních 

škol. Důvodem může být odlišnost jak studijního prostředí, tak vztahu s vyučujícím. Na 

středních školách studující přicházejí se svými vyučujícími více do kontaktu (například jejich 

třídní učitel nebo učitelka je provází celým studiem), jejich vztah bývá většinou osobnější –

objevuje se tak větší prostor pro neadekvátní chování. Mezi vyučujícími a studujícími je 

zároveň větší asymetrie, která umožňuje snáze moc zneužít – vysokoškolští studující už jsou 

považováni za dospělé a vyučující si toho k nim pravděpodobně tolik nedovolí.  Je však třeba 

zmínit také formulaci otázek v dotazníku – před výčtem obtěžujících chování stojí „toto 

chování jsem zažil/a já osobně“. Je třeba počítat i s variantou, že někteří studující nemuseli 

jednoznačně porozumět tomu, že má jít o pozici oběti (ale například svědka), a častěji tak 

odpovídali souhlasně. Vysokoškoláci a vysokoškolačky měli otázky formulované 

                                               
78 Rozdíly mezi dívkami i chlapci jsou u SŠS i VŠS statisticky významné, p<0,01.
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jednoznačně – např. „zvali Vás vyučující na rande?“. Obecně se ve středoškolském dotazníku 

neobjevuje pojem „sexuální obtěžování“ – studující tak do odpovědí zahrnovali mnohem širší 

rozsah chování, které je jim nepříjemné.

Velmi překvapivý výsledek, který odporuje závěrům jiných výzkumů sexuálního 

obtěžování, ukázal větší zkušenost středoškolských studentů v porovnání se středoškolačkami. 

Dle mého názoru pro to může existovat několik vysvětlení. Když jsem sbírala data ve 

vybraných školách, dívky většinou své dotazníky vyplňovaly zodpovědně, trvalo jim to déle a 

zpravidla se zdržely vtipných komentářů. U chlapců tomu bylo spíše naopak. Často jsem byla 

svědkyní toho, jak u nich otázky vyvolaly všeobecné veselí. I přesto, že jsem je nabádala 

k tomu, aby každý vyplňoval dotazník sám, chlapci své odpovědi mnohem častěji než dívky 

konzultovali například se spolusedícím a u několika z nich jsem dopředu věděla, že 

nezaškrtávali pravdivé, ale co nejhumornější odpovědi. I z toho důvodu mohlo dle mého 

názoru dojít ke zkreslení výsledků – to by vysvětlovalo mimo jiné sedmiprocentní zkušenost 

středoškoláků se sexuálním nátlakem. Ukazuje to na způsob, jakým muži často vnímají 

problém sexuálního obtěžování – dochází k jeho zesměšňování a bagatelizaci. Jak upozorňují 

Langmeier a Krejčířová (2006), pro dospívající je navíc zásadně důležitý kolektiv a vlastní 

pozice uvnitř něj. Jak člověka vnímají vrstevníci, zásadním způsobem posílí či nabourá jeho 

sebedůvěru. Chlapecký kolektiv je v tomto ohledu poměrně neúprosný. Podle Bourdieuho 

(2000) se nejen ženy, ale i muži ocitají pod vlivem stereotypních představ. I oni jsou tak 

vystavování tlaku, který je nutí neustále dokazovat, že jsou těmi silnými muži a zaslouží si 

v této „exkluzivní“ kategorii být. Zároveň se bojí, že o tuto výsadu přijdou a budou odkázání 

do skupiny zbabělců. I z tohoto důvodu možná výzkum sexuálního obtěžování budou záměrně 

zesměšňovat. Bylo by zajímavé porovnat, jak by se výsledky lišily, kdyby každý dotazník 

vyplňoval o samotě. Podle Pavlíka a Smetáčkové (2011a) je také možné, že dívky posuzované 

chování registrují méně, protože vůči nim směřuje tak často, že jsou na ně zvyklé nebo že ho 

dokonce očekávají jako potvrzení své femininity. A zároveň, že chlapci jsou v takovém 

chování spíše podporováni, což je činí všímavější.

U některých projevů naopak není vyšší zkušenost chlapců nijak překvapivá. Například 

u nevhodného komentování těla či vzhledu se dá předpokládat, že nemusí mít explicitně 

sexuální rozměr. Pro učitele a učitelky to může být nástroj, jak dotyčného nebo dotyčnou 

disciplinovat, pokud odmítá autoritu. 

Pokud jde o subjektivní vnímání sexuálního obtěžování, potvrdil se obecný trend 

tolerovat jeho měkčí, především verbální formy. Pro většinu studujících jsou nejpřijatelnější 
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nejrůznější komentáře a poznámky, které jsou ve společnosti téměř všudypřítomné. 

Genderový řád stojí na vyzdvihování rozdílů mezi ženami a muži. Toto fungování je pak 

institucionalizováno ve formě školní výuky a vzdělání (formálního i neformálního). Studující 

jsou na odlišný přístup zvyklí a případné komentáře nebo narážky jim přijdou jako přirozená 

součást hovoru (Kimmel, 2000). Je však třeba upozornit na to, že i tyto zdánlivě neškodné 

projevy mohou mít velmi negativní následky. Vážně míněné poznámky o odlišnostech obou 

pohlaví (například o matematické neschopnosti žen či nezpůsobilosti mužů k péči o dítě) 

obecně podporují genderové stereotypy a konkrétně mohou vést i k ovlivnění studujících při 

výběru jejich budoucího oboru či zaměstnání. Významnou roli zde hraje jazyk – skrze něj 

každý člověk chápe sám sebe. Má tak obrovskou moc, protože způsob, jakým je používán, 

napomáhá k upevňování (či naopak nabourávání) genderového řádu (Valdrová, 2006). 

Ukázalo se také, že vysokoškolské i středoškolské dívky jsou obecně méně tolerantní 

k projevům sexuálního obtěžování. Nižší kritičnost chlapců potvrzují i zahraniční výzkumy 

(AAUW, 2001). Podle nich dívky vnímají nepatřičné učitelské chování citlivěji a trpí zároveň 

horšími následky, např. větší pasivitou ve výuce, horším prospěchem, problémy se sebeúctou 

apod. Chlapci někdy nemusí vnímat dané chování negativně – naopak, pokud jde o chování 

spojené se sexualitou a jejími projevy, může to pro ně (především pro ty adolescentní) být 

žádané a atraktivní.

3.3 Shrnutí empirické části

V empirické části diplomové práce jsem nejprve popsala dva srovnávané výzkumy z hlediska 

využité metodologie – především výzkumného nástroje, výzkumného vzorku či sběru dat. 

Pokusila jsem se nepřistupovat k použitým postupům nekriticky, ale snažit se je reflektovat 

z pohledu feministické tradice i zmínit své osobní výhrady. Hlavní část se pak věnovala 

analýze a interpretaci výsledků dílčích částí výzkumů, které jsem si zvolila pro porovnání. 

Zaměřila jsem se 1. na to, jak často se studující setkávají s jednotlivými typy sexuálního 

obtěžování (využila jsem položky, které zjišťovaly zkušenosti pomocí výčtu potenciálně 

obtěžujícího chování), 2. na to, jaké chování vnímají jako sexuální obtěžování (využila jsem 

tzv. scénářů, které ilustrovaly situace, při kterých dochází k sexuálnímu obtěžování, a 

studující byli dotazování, jestli se podle nich jedná o sexuální obtěžování). V závěrečné 

diskusi jsem shrnula svá nejpodstatnější a nejzajímavější zjištění.
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4. ZÁVĚR

Cílem mé diplomové práce bylo porovnat, jak se liší výskyt a vnímání sexuálního obtěžování 

studujících středních a vysokých škol ze strany vyučujících. Jako zdroj dat jsem zvolila dva 

již realizované výzkumy Katedry genderových studií, a to z několika důvodů. Zaprvé, 

teoretická východiska jejich autora a autorek jsou mi jako studentce genderových studií 

blízká. Zadruhé, v České republice jde o dva ojedinělé výzkumy zaměřující se na sexuální 

obtěžování na školách (středoškolský výzkum je dokonce vůbec prvním takovým u nás). A 

zatřetí, oba využívají podobnou metodologii – díky tomu bylo vůbec možné porovnání 

provést. Jak už jsem však opakovaně zdůraznila, použité dotazníky nejsou zcela totožné. Liší 

se jak v celkové skladbě otázek, tak v jejich formulacích. Dotazník pro střední školy má 

především „širší záběr“ – soustředí se nejen na sexuální a genderově motivované obtěžování, 

ale obecně na chování, které studující mohou vnímat jako nepříjemné či nespravedlivé. Často 

navíc není jasné, že otázky se ptají na zkušenosti a vnímání z pozice objektu (a ne svědka či 

například spoluiniciátora). Uvedené pokládám za jeden z hlavních důvodů, proč se na 

středních školách objevuje sexuální obtěžování ze strany vyučujících (s výjimkou 

sexistických poznámek a sexuálně laděných vtipů) častěji než na vysokých školách.

V úvahu je samozřejmě třeba vzít i to, že na středních školách jsou v mnoha ohledech 

lepší podmínky k obtěžujícímu chování než na universitách – studující se s vyučujícími 

setkávají častěji, jejich kontakt bývá osobnější a zpravidla v delším časovém horizontu. 

Vzájemné vztahy tam jsou navíc asymetričtější než na vysokých školách, kde vyučující se 

svými studenty a studentkami častěji jednají jako s dospělými. V úvahu je třeba vzít také 

jeden jiný důležitý aspekt – dá se předpokládat, že především dospívající studentky mohou 

častěji než ostatní skupiny své učitele „testovat“. Jak upozorňuje Janošová (2008), zejména 

pro adolescentní dívky je zájem ostatních chlapců a mužů často zásadní pro jejich 

sebevědomí. Ať už vědomě či nevědomě mohou své učitele „provokovat“ a případným 

zájmem si potvrzovat vlastní atraktivitu. Je však třeba zdůraznit, že i přesto je to primárně 

vyučující, který je ze své pozice zodpovědný za to, aby nedocházelo k žádnému nepatřičnému 

překračování hranic pedagogického vztahu.

Přes všechno zmíněné ukazují výsledky na středních i vysokých školách poměrně 

velká procenta. Podle očekávání jsou nejrozšířenějšími (a zároveň nejvíc tolerovanými) 

formami sexuálního obtěžování nejrůznější verbální sexistické a stereotypizující komentáře či 

vtipy. Ve své práci jsem mimo jiné upozornila na to, že i tyto na první pohled nejméně 

závažné projevy nejsou zdaleka tak nevinné, za jaké je veřejnost obvykle považuje. Procenta 
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těch, kteří se setkali se sexuálním nátlakem, se mohou zprvu zdát poměrně nízká. Je však 

třeba mít na paměti, že při převedení na absolutní počty studujících na českých školách jdou 

výsledky do desítek tisíc. 

V nestejné podobě a vyznění dotazníků vidím obecně jedno z největších omezení 

mého porovnávání obou výzkumů – ve většině případů nejsou otázky zcela stejné, někdy se 

liší také počet nabízených odpovědí. Je důležité zmínit také to, že se liší také struktura vzorků 

(54 % dívek a 46 % chlapců na středních školách a 70 % dívek a 30 % chlapců na vysokých 

školách), ani jeden z nich navíc nesplňuje kritéria reprezentativity. S tímto vědomím jsem 

přistupovala ke všem analýzám a interpretacím, které jsem v empirické části prováděla. Přesto 

si myslím, že minimálně v obecné rovině přineslo srovnání užitečné závěry a mnoho podnětů. 

Pro mne osobně bylo přínosné vůbec moci přemýšlet o tom, jak a proč se liší situace na 

vysokých a středních školách a jaké jsou genderové rozdíly v přístupu k sexuálnímu 

obtěžování. Data by se bezpochyby dala analyzovat a porovnávat ještě v mnoha dalších 

ohledech, pro které má diplomová práce už nemá kapacitu – např. parametry sexuálního 

obtěžování (iniciátoři a oběti či prostředí, kde k němu nejčastěji dochází).
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Dotazník pro studující VŠ

Vážená studentko, vážený studente, obracíme se na Vás v rámci výzkumu, který zjišťuje 
výskyt obtěžujícího chování na vysokých školách. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění 
následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní, a proto prosím odpovídejte upřímně. 
Dotazník je první částí výzkumu. Pokud budete mít zájem zúčastnit se také jeho druhé části, 
uveďte prosím v závěrečné otázce kontakt na Vás. 

Děkujeme Vám za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

Za výzkumný tým Irena Smetáčková, Kateřina Kolářová a Petr Pavlík 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
www.fhs.cuni.cz/gender, gender@fhs.cuni.cz 

Dotazník mapuje Vaše zkušenosti s různými typy chování během studia na vysoké škole. Vyjadřujte se proto 
pouze k tomu, zda jste uvedené události zažil/a v souvislosti s Vaším studiem; neuvádějte zkušenosti starší či 
zkušenosti získané mimo prostředí vysoké školy. Dotazníkové položky se opakovaně ptají na vyučující. Těmi 
jsou míněni všichni, kdo se podílejí na výuce a hodnocení studujících (tedy včetně doktorandů/ek). U 
jednotlivých otázek jsou uvedeny nabídky odpovědí; můžete však doplnit také odpověď vlastními slovy. 

1. Zažil/a jste během studia na vysoké škole odlišné (zvýhodňující či znevýhodňující) 
zacházení kvůli tomu, že jste muž, či žena? 

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

2. Činili Vaši vyučující na vysoké škole nevhodné až zesměšňující poznámky o mužích či 
ženách (jejich schopnostech, vzhledu, postavení atd.)? 

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

3. Ukazovali Vám vyučující bez vztahu k obsahu výuky materiály (obrázky, texty, 
nahrávky), které zobrazovaly ženy či muže znevažujícím nebo sexuálně laděným 
způsobem? 

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

4. Chovali se k Vám vyučující znevažujícím až urážlivým způsobem kvůli tomu, že jste 
žena, či muž? 

 Ano, jednou 
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 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

5. Popisovali vyučující nevhodným či zesměšňujícím způsobem Vaše tělo či vzhled? 
 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

6. Komentovali vyučující Vaše sexuální chování či sexuální orientaci? 
 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

7. Vyprávěli před Vámi vyučující sexuálně laděné příběhy nebo vtipy o sexu, včetně 
příběhů a vtipů o homosexuálním sexuálním chování? 

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

8. Snažili se Vás vyučující vtáhnout do diskuse týkající se sexu, ačkoliv se vyučovací 
předmět nevztahoval k sexualitě? 

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

9. Viděli jste v kancelářích vyučujících či jiných zaměstnanců/kyň vysoké školy 
materiály, které zobrazovaly ženy či muže jako sexuální objekty (např. kalendáře či 
šetřiče obrazovky s nahými ženami)? 

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

10. Dělali před Vámi vyučující sexuálně podbarvené pohyby či gesta? 
 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

11. Zvali Vás vyučující na rande, na skleničku, na večeři apod.? 
 Ano, jednou 
 Ano, občas
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 Ano, často 
 Ne, nikdy 

12. Stalo se Vám, že se Vás vyučující dotýkali nevhodným způsobem či jinak narušovali 
Váš osobní prostor? 

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

13. Pokoušeli se Vás vyučující hladit, líbat či se s Vámi jinak fyzicky sblížit? 
 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

14. Pokoušeli se s Vámi vyučující navázat intimní vztah? 
 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

15. Vzbudili ve Vás vyučující dojem, že získáte určitou výhodu, pokud budete souhlasit s 
intimním sblížením (ať již v podobě jednorázové sexuální zkušenosti, či dlouhodobého 
vztahu)?

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

16. Vzbudili ve Vás vyučující dojem, že by vůči Vám mohl být použit určitý trest (např. 
neudělení atestace, zhoršení známky, neposkytnutí doporučení na zahraniční stáž 
apod.), pokud odmítnete návrh na intimní sblížení? 

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

17. Zacházeli s Vámi vyučující špatně proto, že jste odmítl/a návrh na sexuální sblížení? 
 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

18. Nabídli Vám vyučující studijní výhody (např. lepší známku, méně povinností, 
kariérní postup), pokud budete vstřícná/ý vůči sexuálním návrhům? 

 Ano, jednou 
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 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

19. Byl/a jste Vy osobně vystaven/a během studia na vysoké škole obtěžování ze strany 
vyučujících kvůli tomu, že jste mužem, či ženou? 

 Ano, jednou 
 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

Pokud ano, popište prosím ve stručnosti dané situace a postup, jakým jste je řešil/a. 

20. Znáte někoho, kdo během studia na vysoké škole zažil obtěžující chování ze strany 
svých vyučujících kvůli tomu, že je ženou, či mužem? 

 Ano, jednoho člověka 
 Ano, více osob 
 Ne, nikoho 

21. Jak často podle Vašeho názoru dochází na českých vysokých školách k obtěžování 
studujících kvůli tomu, že jsou muži, či ženami? 

 Občas 
 Často 
 Nikdy 

22. Pokud se domníváte, že obtěžování studentek a studentů ze strany vyučujících na
vysokých školách existuje, dopouští se ho podle Vás spíše jeden či několik málo 
učitelů/ek, nebo většina pedagogického sboru? 

 Pouze jeden učitel/ka 
 Více učitelů/ek 
 Většina učitelů/ek 
 Nikdo 

23. Co si představujete pod pojmem sexuální obtěžování? Popište prosím, o jaký typ 
chování se jedná, a případně uveďte příklad takového chování. 

24. Existuje podle Vás rozdíl mezi sexuálním obtěžováním a obtěžováním kvůli tomu, že 
člověk je mužem, či ženou? Pokud ano, rozdíl prosím popište. 

25. Pokud podle Vás sexuální obtěžování na vysokých školách existuje, kdo nejčastěji 
obtěžuje a kdo je obtěžován/a? V každé skupině prosím uveďte jednu, nejčastější 
možnost. 
Obtěžující osoby 

 Student 
 Studentka 
 Pedagog 
 Pedagožka 
 Jiný zaměstnanec/kyně - vypište: 
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Obtěžované osoby 
 Student 
 Studentka 
 Pedagog 
 Pedagožka 
 Jiný zaměstnanec/kyně - vypište: 

26. V jakých situacích podle Vás dochází k obtěžování nejčastěji? Vyberte jednu 
možnost. 

 při výuce ve velkých skupinách 
 při konzultacích 
 při výuce v malých skupinách (do cca 20 osob) 
 mimo výuku a prostor školy (večírky) 
 při jiných školních akcích v prostoru školy 
 při jiných školních akcích mimo prostor školy (např. exkurze) 
 jiná možnost - vypište: 

27. Existují na vysoké škole, kde studujete, pravidla pro řešení případů sexuálního 
obtěžování? 

 Ano 
 Ne 
 Nevím 

Pokud ano, stručně je prosím popište. 

28. Jak by se podle Vašeho názoru měly řešit situace, kdy jsou studující vystaveni 
obtěžujícímu chování ze strany vyučujících kvůli tomu, že jsou ženami, či muži? 

29. Vyskytuje se podle Vašich zkušeností obtěžování dívek či chlapců ze strany 
učitelů/ek na střední škole? 

 Ano, občas 
 Ano, často 
 Ne, nikdy 

30. Posuďte prosím následujících osm situací z prostředí vysokých škol. Jedná se v nich 
podle Vašeho názoru o obtěžování na základě toho, že se jedná o ženy, či muže? 

30.1. Student/ka přišel/a za učitelem/kou kvůli seminární práci. Jsou v kanceláři sami. Práce 
leží na stole, oba sedí vedle sebe u stolu a naklánějí se nad prací. Učitel/ka hovoří a přitom se 
studenta/ky letmo, ale opakovaně dotýká. 

Dochází v popsané situaci podle Vás k obtěžování? 
 Rozhodně ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Rozhodně ne 
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Vysvětlete prosím Vaše stanovisko: 

30.2. Vyučující opakovaně dělá poznámky na osobní život a vzhled studujících na semináři. 
Například říká: „Dneska vám to sice příliš nemyslí, ale alespoň u toho vypadáte dobře.“ 

Dochází v popsané situaci podle Vás k obtěžování? 
 Rozhodně ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Rozhodně ne 

Vysvětlete prosím Vaše stanovisko: 

30.3. Vyučující při závěrečném hodnocení kurzu říká studentce/studentovi: „S vaší prací 
nejsem spokojený/á, a proto zápočet nedostanete. Můžeme to ale probrat při večeři a uvidíme, 
co by se s tím ještě dalo dělat.“ 

Dochází v popsané situaci podle Vás k obtěžování? 
 Rozhodně ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Rozhodně ne 

Vysvětlete prosím Vaše stanovisko: 

30.4. Při závěrečném hodnocení kurzu ze strany studujících, které má písemnou formu a je 
anonymní, napíše student/ka na hodnotící arch následující vzkaz: „Vaše přednášky se mi moc 
líbily a vy osobně také. Během diskusí jsem cítil/a, že to mezi námi jiskří. Pokud mi zavoláte, 
můžeme si to ověřit. Moje číslo je 745980234.“ 

Dochází v popsané situaci podle Vás k obtěžování? 
 Rozhodně ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Rozhodně ne 

Vysvětlete prosím Vaše stanovisko: 

30.5. Během přednášky z matematiky se přihlásí jedna studentka s tím, že potřebuje něco 
dovysvětlit. Přednášející blahosklonně poznamená: „Pokud látce nerozumíte, nic si z toho 
nedělejte. Ženy na matematiku prostě nemají buňky.“ 

Dochází v popsané situaci podle Vás k obtěžování? 
 Rozhodně ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Rozhodně ne 
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Vysvětlete prosím Vaše stanovisko: 

30.6. Do studijní skupiny patří jeden muž, který se otevřeně identifikuje jako gay. Všichni to o 
něm vědí a on sám o své orientaci mluví zcela otevřeně a bez zábran. Tudíž o ní ví i vyučující. 
Během kurzu matematiky učitel/ka komentuje výsledek práce tohoto studenta slovy: „Ten graf 
je vyvedený v pěkných barvách. To se vám homosexuálům jistě líbí. Výsledky jsou ovšem zcela 
špatně.“ 

Dochází v popsané situaci podle Vás k obtěžování? 
 Rozhodně ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Rozhodně ne 

Vysvětlete prosím Vaše stanovisko: 

30.7. Student/ka potřebuje s učitelem/kou prodiskutovat téma své diplomové práce. Podle 
učitele/ky to bude na delší rozhovor, a proto mají najít termín mimo konzultační hodiny. 
Navrhuje studentce/ovi, aby v mailu poslal/a návrh práce a několik termínů. Na stručný, 
formálně znějící mail učitel/ka posílá odpověď, která vyznívá neformálně, uvolněně. Obsahuje 
například rozloučení: "Mějte se hezky. Pracujte na diplomce, ale zase ne moc - život není jen 
práce :) " V pokračující emailové komunikaci je učitel/ka stále osobnější. 

Dochází v popsané situaci podle Vás k obtěžování? 
 Rozhodně ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Rozhodně ne 

Vysvětlete prosím Vaše stanovisko: 

30.8. Student/ka přichází do oddělení informačních technologií, aby si založil/a fakultní 
emailovou schránku. Musí proto vložit své osobní údaje do fakultního počítače. Na počítači, k 
němuž je pracovníkem/icí oddělení, posazen/a je jako tapeta na ploše fotografie ženy ve 
vyzývavém oblečení a v eroticky vyznívající pozici. 

Dochází v popsané situaci podle Vás k obtěžování? 
 Rozhodně ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Rozhodně ne 

Vysvětlete prosím Vaše stanovisko: 

Na závěr prosím zodpovězte několik otázek o Vaší osobě. 

31. Jste žena, nebo muž? 
 Žena
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 Muž 

32. Kolik je vám let? 

33. Na které VŠ studujete?
Název vysoké školy: 
Název fakulty: 

34. Jaký studujete obor? 

35. V jakém ročníku studujete? 

36. Kolik let studujete na vysoké škole? 

37. Jaký byl a je poměr učitelů-mužů a učitelek-žen na Vašich kurzech? Odhadněte a 
znázorněte na škále. 100 % 

muži 100 % - - - - - - - - - - - - - ženy 100 %

38. Jaký byl a je poměr studentů-mužů a studentek-žen na kurzech během Vašeho 
studia? Odhadněte. 100 % 

muži 100 % - - - - - - - - - - - - - ženy 100 %

39. Jste ochotný/á se případně podílet na dalším pokračování výzkumu formou 
anonymních rozhovoru v rozsahu 1,5 hodiny? Pokud ano, uveďte prosím Váš emailový 
či jiný kontakt. 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. 

Příloha č. 2: Dotazník pro studující SŠ

Vážená studentko, vážený studente,
Obracíme se na Vás v rámci výzkumu, který zjišťuje výskyt obtěžujícího chování na
středních školách. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku.
Dotazník je anonymní, a proto prosím odpovídejte upřímně. Děkujeme Vám za ochotu a
čas.

Za výzkumný tým Ing. Petr Pavlík, PhD.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

1) Setkal/a jste se během studia na střední škole s následujícím chováním ze strany
svých učitelů a učitelek? U každého chování označte, zda chování bylo namířeno na
Vás osobně nebo jste jej zažil/a ve vaší třídě nebo jste se o něm pouze doslechl/a.
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Typy chování
vyučujících 
vůči
žákům a
žákyním:

Toto chování jsem
zažil/a já osobně:

S tímto chováním
jsem se setkal/a
v naší třídě:

Od ostatních vím
o tomto chování
v jiných třídách
či školách:

Nikdy Občas Často Nikdy Občas Často Nikdy Občas Často
1. odlišný 
přístup
(chování,
hodnocení)
k určitému 
člověku v 
porovnání
s přístupem
k ostatním 
lidem ve třídě
2. zesměšňující 
až urážlivé 
poznámky
na konkrétního
člověka
3. nepatřičné
komentování 
těla či vzhledu
konkrétních lidí
4. dotyky a
vstupování do
osobního 
prostoru
(např. ruka 
kolem ramen)
5. projevování
osobního 
zájmu, které 
přesahuje 
rámec školy a
obvyklý vztah
k ostatním
studujícím
6. vážně 
míněné
poznámky o
odlišnosti žen a
mužů, které 
snižují jednu 
z těchto skupin 
(např. ženy
nerozumí
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počítačům tak
dobře jako 
muži)
7. humorné
poznámky či 
vtipy na ženy a 
muže a jejich 
odlišné 
charakteristiky
(např. muži a 
ženy jsou dva 
různé živočišné 
druhy, vtipy o
blondýnách)
8. neobvykle 
intimní pohledy 
(např. pohledy 
do výstřihu)
9. sexuálně
podbarvená 
gesta, pohyby 
či výrazy 
obličeje

10. ukazování
materiálů se
sexuálním
obsahem
nesouvisící
s výukou

11.rozhovor či
vyprávění vtipů 
a příběhů 
týkající se sexu 
bez souvislosti 
s výukou
12. intimnější 
dotyky
(např. poplácání 
po zadku, 
pohlazení
po tváři)

13. pozvání na 
osobní schůzku 
či rande
mimo školu
14. naznačování 
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či přímo 
nabízení výhod 
za intimní
sblížení
15. pohrůžka 
trestů či
nevýhod při
odmítnutí
intimního 
sblížení
16. použití 
fyzického násilí 
pro vynucení 
sexu
17. jiné 
nepříjemné
chování –
uveďte jaké

2) Jaké chování ze strany učitelů a učitelek pro Vás je obtěžující? U každého
z následujících typů chování uveďte, zda jej Vy osobně vnímáte jako obtěžování.
Pokud s takovým chováním nemáte zkušenost, odhadněte, zda byste jej považoval/a
za obtěžování.

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE
1. odlišný přístup
(chování,
hodnocení)
k určitému člověku 
v porovnání
s přístupem
k ostatním lidem ve 
třídě
2. zesměšňující až 
urážlivé poznámky
na konkrétního
člověka
3. nepatřičné
komentování těla či 
vzhledu
konkrétních lidí
4. dotyky a
vstupování do
osobního prostoru
(např. ruka kolem 
ramen)
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5. projevování
osobního zájmu, 
které přesahuje 
rámec školy a
obvyklý vztah
k ostatním
studujícím
6. vážně míněné
poznámky o
odlišnosti žen a
mužů, které snižují 
jednu z těchto 
skupin (např. ženy
nerozumí
počítačům tak
dobře jako muži)
7. humorné
poznámky či vtipy 
na ženy a muže a 
jejich odlišné 
charakteristiky
(např. muži a ženy 
jsou dva různé 
živočišné druhy, 
vtipy o
blondýnách)
8. neobvykle intimní 
pohledy (např. 
pohledy do výstřihu)
9. sexuálně
podbarvená gesta, 
pohyby či výrazy 
obličeje
10. ukazování
materiálů se
sexuálním
obsahem
nesouvisící
s výukou
11.rozhovor či
vyprávění vtipů a 
příběhů týkající se 
sexu bez souvislosti 
s výukou
12. intimnější 
dotyky (např. 
poplácání po zadku, 
pohlazení
po tváři)
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13. pozvání na 
osobní schůzku či 
rande mimo školu
14. naznačování či 
přímo nabízení 
výhod za intimní
sblížení
15. pohrůžka trestů 
či nevýhod při
odmítnutí intimního 
sblížení
16. použití 
fyzického násilí pro 
vynucení sexu
17. jiné nepříjemné
chování – uveďte 
jaké

4) V jakých konkrétních situacích obvykle dochází k obtěžování kvůli tomu, že je
daný člověk mužem, či ženou? U každé z možností označte, jak pravděpodobné podle
vás je, že v dané situaci může dojít k obtěžování ze strany vyučujících.

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE
1. Přímo ve 
vyučování
2. O přestávkách

3. Při 
volnočasových 
aktivitách ve
škole
4. Při jiných 
školních akcích 
v prostoru školy
5. Při jiných 
školních akcích 
mimo prostor 
školy (např. 
výlety)
6. Při 
konzultacích či 
doučování
7. Při náhodném 
setkání mimo 
školu
8. Jiná situace –
napište jaká:
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5) Jak studentky a studenti reagují či mohou reagovat na obtěžující chování ze strany
vyučujících? Odpovědi rozdělte podle toho, jaké jsou obvyklé reakce a jaké jsou
správné reakce v takových situacích. V každém sloupci označte všechny možnosti,
které odpovídají vašim zkušenostem či názorům.

OBYKLÁ REAKCE SPRÁVNÁ REAKCE
1. Nechají si to pro sebe, s 
nikým o tom
nemluví 

2. Svěří se nejbližším 
kamarádkám,
kamarádům

3. Řeknou to celé třídě 

4. Požádají konkrétní 
učitele/učitelky, aby
s chováním přestali 

5. Oznámí to jiným 
vyučujícím či vedení školy 

6. Oznámí to rodičům 

7. Oznámí to někomu jinému 

8. Napíší anonymní vzkaz do 
školní schránky
důvěry či na školní web 

9. Hledají radu na internetu 

10. Jiná reakce – napište
jaká:

6) Posuďte prosím následující situace týkající se vztahů mezi vyučujícími a
studujícími na středních školách. U každé situace odpovězte na čtyři otázky tak, že
vždy označíte jedno z políček na škále.

A) Studentovi/ce hrozí propadnutí. Učitel/ka významně říká: „Vaše výsledky jsou tak
špatné, že mi nezbývá, než vám dát na vysvědčení za pět. Možná bychom to ale mohli
ještě nějak zvrátit. Záleží na tom, co všechno jste ochotný/á pro to udělat. Pokud chcete
dostat lepší známku, přijďte večer ke mně domů.“

Jak byste se Vy osobně cítil/a v pozici studenta/ky? 
dobře špatně
Jak byste se cítil/a, kdybyste byl/a svědkem podobné
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situace?
dobře špatně

Je podle Vás popsané chování v souvislosti se školou v pořádku?
ano ne

Je podle Vás takové chování obtěžováním? 
ano ne

B) Učitel/ka opakovaně dělá nepatřičné poznámky na vzhled a osobní život studentek/ů.
Například když si student/ka sundává při hodině mikinu, významně se na něj/ní dívá a
přitom říká: „Klidně s tím svlékáním pokračujte. To mě zajímá, co přijde dál."

Jak byste se Vy osobně cítil/a v pozici studenta/ky? 
dobře špatně

Jak byste se cítil/a, kdybyste byl/a svědkem podobné
situace?
dobře špatně

Je podle Vás popsané chování v souvislosti se školou v pořádku?
ano ne

Je podle Vás takové chování obtěžováním? 
ano ne

C) Učitel/ka dává najevo svůj osobní zájem o jednoho konkrétního člověka ve třídě. Dělá
poznámky na to, jak dobře vypadá, jak je inteligentní, hodně se s ní/m baví o
přestávkách, ptá se ho/jí na osobní život, začíná jí/mu psát osobněji laděné e-maily.

Jak byste se Vy osobně cítil/a v pozici studenta/ky? 
dobře špatně

Jak byste se cítil/a, kdybyste byl/a svědkem podobné
situace?
dobře špatně

Je podle Vás popsané chování v souvislosti se školou v pořádku?
ano ne

Je podle Vás takové chování obtěžováním? 
ano ne

D) Učitel/ka komentuje vysvědčení: „Mezi děvčaty není žádná s jedničkou z matematiky
nebo fyziky. Opět se nám potvrdilo, že holky nemají na tyhle předměty prostě buňky.
Ale u kluků bychom takovou oblast taky našli, například starat se o děti jim dělá od
přírody potíže. "
Jak byste se Vy osobně cítil/a v pozici studenta/ky? 
dobře špatně
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Jak byste se cítil/a, kdybyste byl/a svědkem podobné
situace?
dobře špatně

Je podle Vás popsané chování v souvislosti se školou v pořádku?
ano ne

Je podle Vás takové chování obtěžováním? 
ano ne

Jste dívka, nebo chlapec?
Dívka
Chlapec 

Kolik je vám let?
_____________

Na kterém typu střední školy studujete?
Gymnázium
SOU 
SOŠ 
OU, U 

Uveďte prosím obor:
__________________________________________

V kterém ročníku studujete?
_____________

Jaké jsou vaše plány po skončení střední školy?
pokračovat ve studiu 
jít do zaměstnání 
odjet do zahraničí 
jiný plán – napište jaký: 

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU.

Příloha č. 3: Statistické porovnání výsledků (ANOVA)

Tabulka č. 3: Zkušenosti se sexuálním obtěžování na VŠ a SŠ

Průměr
Směrodatná 

odchylka
Statistická 

významnost

Komentování 
těla či vzhledu

VŠ
SŠ

Celkem

1,10
1,31
1,21

0,40
0,54
0,49

0

Poznámky o VŠ 1,67 0,69 0
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mužích a 
ženách

SŠ
Celkem

1,39
1,52

0,59
0,66

Sexuální 
pohyby a gesta

VŠ
SŠ

Celkem

1,09
1,18
1,14

0,38
0,47
0,43

0

Sexuální 
materiály

VŠ
SŠ

Celkem

1,06
1,10
1,08

0,29
0,36
0,33

0,004

Rozhovory a 
vtipy o sexu

VŠ
SŠ

Celkem

1,43
1,25
1,33

0,69
0,51
0,61

0

Intimní dotyky
VŠ
SŠ

Celkem

1,03
1,15
1,09

0,21
0,43
0,35

0

Pozvání na 
schůzku

VŠ
SŠ

Celkem

1,12
1,12
1,12

0,44
0,39
0,41

0,965

Výhoda za 
sblížení

VŠ
SŠ

Celkem

1,03
1,05
1,04

0,24
0,25
0,25

0,238

Trest za 
odmítnutí

VŠ
SŠ

Celkem

1,01
1,02
1,02

0,16
0,18
0,17

0,221

Tabulka č. 4: Zkušenosti dívek a chlapců na VŠ se sexuálním obtěžováním

Průměr
Směrodatná 

odchylka
Statistická 

významnost

Komentování 
těla či vzhledu

D
CH

Celkem

1,09
1,12
1,10

0,39
0,43
0,40

0,268

Poznámky o 
mužích a ženách

D
CH

Celkem

1,70
1,58
1,67

0,71
0,63
0,69

0,192

Sexuální pohyby 
a gesta

D
CH

Celkem

1,09
1,09
1,09

0,38
0,37
0,38

0,021

Sexuální 
materiály

D
CH

Celkem

1,04
1,09
1,05

0,24
0,35
0,28

0,799

Rozhovory a 
vtipy o sexu

D
CH

Celkem

1,45
1,36
1,43

0,71
0,62
0,69

0,017

Intimní dotyky
D

CH
Celkem

1,03
1,01
1,03

0,24
0,11
0,21

0,076

Pozvání na D 1,12 0,46 0,252
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schůzku CH
Celkem

1,10
1,12

0,40
0,44

Výhoda za 
sblížení

D
CH

Celkem

1,04
1,03
1,03

0,26
0,21
0,24

0,706

Trest za 
odmítnutí

D
CH

Celkem

1,01
1,01
1,01

0,17
0,14
0,16

0,911

Tabulka č. 5: Zkušenosti dívek a chlapců na SŠ se sexuálním obtěžováním

Průměr
Směrodatná 

odchylka
Statistická 

významnost

Komentování 
těla či vzhledu

D
CH

Celkem

1,26
1,35
1,30

0,50
0,57
0,53

0,014

Poznámky o 
mužích a ženách

D
CH

Celkem

1,38
1,40
1,39

0,59
0,59
0,59

0,645

Sexuální pohyby 
a gesta

D
CH

Celkem

1,15
1,22
1,18

0,41
0,51
0,46

0,018

Sexuální 
materiály

D
CH

Celkem

1,07
1,14
1,10

0,29
0,43
0,36

0,001

Rozhovory a 
vtipy o sexu

D
CH

Celkem

1,18
1,32
1,24

0,42
0,57
0,50

0

Intimní dotyky
D

CH
Celkem

1,11
1,18
1,15

0,35
0,48
0,42

0,010

Pozvání na 
schůzku

D
CH

Celkem

1,07
1,16
1,12

0,31
0,45
0,39

0

Výhoda za 
sblížení

D
CH

Celkem

1,03
1,07
1,05

0,19
0,31
0,25

0,004

Trest za 
odmítnutí

D
CH

Celkem

1,01
1,03
1,02

0,15
0,22
0,18

0,084



- 112 -

Tabulka č. 6: Posuzování tzv. scénářů – středoškoláci a středoškolačky

Průměr
Směrodatná 

odchylka
Statistická 

významnost
Komentování 

vzhledu a 
osobního života

D
CH

Celkem

1,92
2,37
2,12

1,11
1,43
1,29

0

Poznámky o 
mužích a ženách

D
CH

Celkem

3,43
3,49
3,46

1,39
1,36
1,38

0,518

Projevování 
osobního zájmu

D
CH

Celkem

2,15
2,73
2,42

1,18
1,46
1,35

0

Nabízení výhod 
za sblížení

D
CH

Celkem

1,50
2,08
1,77

0,92
1,36
1,17

0

Tabulka č. 7: Posuzování tzv. scénářů – vysokoškoláci a vysokoškolačky

Průměr
Směrodatná 

odchylka
Statistická 

významnost
Komentování 

vzhledu a 
osobního života

D
CH

Celkem

2,59
3,04
2,72

0,87
0,83
0,88

0

Poznámky o 
mužích a ženách

D
CH

Celkem

2,18
2,70
2,33

1,07
1,10
1,10

0

Projevování 
osobního zájmu

D
CH

Celkem

2,85
3,01
2,90

0,72
0,80
0,75

0,004

Nabízení výhod 
za sblížení

D
CH

Celkem

1,36
1,59
1,43

0,59
0,84
0,68

0
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Příloha č. 4: Posuzování tzv. scénářů – procentuální výsledky

Graf č. 26: Posouzení scénáře č. 1 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek (v procentech)

Graf č. 27: Posouzení scénáře č. 1 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek (v procentech)
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Graf č. 28: Posouzení scénáře č. 2 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek (v procentech)

Graf č. 29: Posouzení scénáře č. 2 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek (v procentech)
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Graf č. 30: Posouzení scénáře č. 3 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek (v procentech)

Graf č. 31: Posouzení scénáře č. 3 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek (v procentech)
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Graf č. 32: Posouzení scénáře č. 4 dle vzorku SŠ chlapců a SŠ dívek (v procentech)

Graf č. 33: Posouzení scénáře č. 4 dle vzorku VŠ chlapců a VŠ dívek (v procentech)




