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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá tím, jak vnímá většinová společnost odchylky 

v sexualitě od společenské normy a zda je toto vnímání v souladu s dnešním odborným 

postojem k této problematice. Práce neposuzuje, co je nebo není sexuálně odchylné, ani 

které normy jsou či nejsou správné.  

Z odborného hlediska je sexuální odchylkou vše, co je zaznamenáno v platné 

Mezinárodní klasifikaci nemocí (zkráceně MKN-10). Přípravu MKN-10 koordinovala 

Světová zdravotnická organizace (WHO) a podílela se na ní řada odborníků a komisí, 

prošla mnoha jednáními na konferencích na mezinárodní i národní úrovni. Na zmiňované 

desáté verzi se podílela i Česká republika. Aktuální znění MKN-10 je platné od 1.1.2012.  

Konkrétní názvy poruch a deviací je možné nalézt v části „Poruchy pohlavní 

identity“, „Poruchy sexuální preference“ a „Poruchy psychické a chování související se 

sexuálním vývojem a orientací“.  

Pojem „norma“ v oblasti sexuality z hlediska odborného můžeme určit pomocí 

MKN-10, autor se ale domnívá, že názor neodborné společnosti se od odborného může 

odlišovat. Zvláště mladá generace je dnes otevřenější k prožitkům v oblasti sexu. První 

sexuální prožitky sestupují do mladších ročníků, diskutuje se, zda věková hranice 15 let 

pro legální pohlavní styk není již dnes vysoká a neměla by se snížit, tak jak tomu je 

například v některých ostatních evropských zemích. A právě určité společenské a názorové 

rozpory ve vnímání sexuality a v oblastech se sexualitou spojených, byly pro autora 

podnětem ke stanovení předpokladů. Cílem bakalářské práce je tyto předpoklady potvrdit 

nebo vyvrátit.  

V teoretické části bakalářské práce se autor zaměřuje na nejznámější projevy 

sexuálních odchylek a odlišností v současné společnosti, se stručným pohledem do historie 

sexuality tak, jak byla zaznamenána v literatuře. 

V praktické části byl použit výzkumný nástroj dotazník. Byli osloveni obyvatelé 

měst a obcí Středočeského kraje, různé věkové skupiny, muži i ženy a pomocí dvaceti 

otázek autor ověřuje své předpoklady. 

Výsledkem bakalářské práce je potvrzení či vyvrácení stanovených předpokladů. 
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1. Teoretická část 

1.1. Sexualita 

Sexualita označuje aktivitu týkající se pohlaví, pohlavní život, ale také pohlavní 

rozdílnost muže a ženy. Je základní potřebou člověka, označuje vlastnosti a potřeby 

člověka, které z odlišnosti pohlaví vyplývají. Můžeme na ni nahlížet různými pohledy a 

zkoumat ji různými vědeckými metodami. Jinak ji bude zkoumat historik, jinak psycholog, 

biolog, sociolog či estetik. Možnost těchto různých pohledů je dána tím, zda se zaměříme 

na tělesné rozdíly mezi mužským a ženským tělem, na rozdíly chování a cítění, případně 

na rozdílné sociální role ve společnosti. Můžeme hledat krásu a jednotu nebo naopak 

zkoumat negativní projevy. Všechny tyto úrovně v sexualitě nalezneme. Sexualita, sex, 

erotika, jsou pojmy spojené s mnoha nádhernými prožitky a myšlenkami, jak však uvádějí 

někteří odborníci, nese v sobě ale také prvky agrese. Tyto projevy násilí nejsou z hlediska 

přírody ničím mimořádným (Kovář, 2008).  

Stupeň agrese, vztahy mezi mužem a ženou a mnoho dalších aspektů utváří pohled 

na sexualitu, který se odlišuje podle historické epochy, ve které se těmito projevy 

zabýváme. Různé filosofické a náboženské směry sexualitu vyzdvihují, nebo naopak 

zatracují. Pro každého člověka osobně je na různém místě hodnotového žebříčku, ale také 

společnost si vždy kladla otázky, co je v sexualitě možné či zakázané, zdravé či škodlivé, 

co je společensky přípustné a co má být naopak skryto nebo dokonce zakázáno a 

postihováno zákonem. Co je možné tolerovat a jaké jsou hranice tolerance. Stále znovu a 

znovu vyvstává otázka, co je norma, co je tedy normální a co od této normy odchýlené, 

tedy deviantní (Janiš, 2007).  

Autor se domnívá, že i dnešní demokratická a svobodná společnost si samozřejmě 

klade takovéto otázky a i dnes odpověď na otázku normy může přinášet rozpor. 

Problematiku dnešního vnímání sexuality a určování norem si můžeme přiblížit na 

následujícím příkladu. Homosexualita dříve klasifikována jako deviace, dnes v České 

republice oficiálně deviací není, přesto ji tak někteří lidé vnímají a ve společnosti existuje 

rozpor v jejím přijímání. Přestože Světová zdravotnická organizace v roce 1992 již 

nezařadila homosexualitu do nové, 10. revize MKN-10 (MKN-10, 2012) a toto rozhodnutí 

bylo následováno dalšími organizacemi po celém světě, pokračuje Velký lékařský slovník 

z roku 2002 určený pro lékaře a farmaceuty v definici sexuality těmito řádky:  

„Odchylkou od normální s. je např. homosexualita“ (Vokurka, 2002, s. 755).  
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Vnímání sexuality, stanovení toho, co se odchyluje od normy a stanovení normy 

samotné překračuje rámec odborných klasifikací a může být zcela subjektivní. Naše 

subjektivita bude ovlivněna mnoha faktory, například sociálním postavením, výchovou atd. 

Přesto že existují pouze dva typy pohlaví, existuje ve společnosti vysoká odlišnost chování 

a projevů a většina ze znaků jakéhokoli chování není vlastní pouze mužům, či ženám 

(Kovář, 2008).   

Někteří odborníci se dokonce domnívají, že normalita sexuality nemůže být 

vědecky vůbec zkoumána a nelze ji ztotožnit ani s pojmem zdraví. Protože zdraví je dle 

Světové zdravotnické organizace stav fyzické, psychické ale i sociální pohody. Člověk 

tento stav prožívá jen v části svého života (Šulová, 2011). 

Autorovým cílem bylo dokázat potvrzením předpokladů rozpor v nahlížení na 

sexualitu v tom, co je přijatelné a co je odchylné. Odlišnost oficiálního postoje společnosti, 

vycházejícího z průzkumu odborníků a vnímání společnosti neodborné, projevující se 

v běžném každodenním životě. 

V další části se autor věnuje pojmu tomu, co je sexuální úchylkou dle současných 

odborných publikací.  

1.2. Sexuální úchylka 

Současná lékařská věda označuje za sexuální deviaci odchylné zaměření pohlavní 

aktivity. Může se projevovat nepřiměřeným objektem pohlavního života (děti, zvířata, 

předměty) nebo nepřiměřeným chováním (týrání, veřejné obnažování) Mnohé sexuální 

deviace jsou společensky i zákonně odsuzovány. Sexuologie normalitu sleduje v několika 

rovinách (Chmelík, 2003). 

„Především posuzuje, zda lidské chování není proti všeobecným přírodním 

zákonům (contra naturam), dále zda neodporuje dobrým mravům (contra bonos mores), 

v neposlední řadě pak sleduje event. nesoulad s platným právním řádem (contra legem).“  

(Šulová, 2011, str. 126).  

Přírodní zákony, jak je známo, nelze překročit, avšak výše zmíněná morální 

pravidla a normy jsou proměnné a překročit je lze. Jiná pravidla a normy mohou mít 

například nejen obyvatelé sousedních států ale dokonce příslušníci jedné rodiny.  

Právní pohled může být rovněž komplikovaný. V trestním zákoníku se totiž 

nevyskytuje pojem sexuální zločin. Trestní právo se řídí pouze činy, které porušily 

stanovená pravidla - zákony, ale neřídí se motivy, představami nebo myšlenkami. Nicméně 
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právě sexuální pud může být iniciátorem přestoupení pravidel – zákona, tedy přestoupení 

normy. Například u patologické sexuální agresivity (Chmelík, 2003; Šulová, 2011). 

Současný pohled sexuální deviaci nazývá parafílií, perverzí, aberací. Označuje tak 

stav, kdy má člověk pozměněnou sexuální motivaci v jedné ze dvou oblastí. První oblastí 

je změna v sexuální orientaci jedince. Pozměněna je erotická preference ve vztahu 

k sexuálnímu objektu. Druhou oblastí je změna sexuálního chování. Z toho vyplývají 

pozměněné reakce jedince a jeho emoce (Zvěřina, 2012). 

Podle toho, které z těchto oblasti se sexuální deviace týkají, je můžeme dělit na 

deviace v aktivitě (exhibicionismus, sadismus, masochismus, frotérství), deviace v objektu 

(pedofilie, fetišismus, transvestitismus, pyrofilie), případně deviace kombinované 

(pedofilní sadismus, sadomasochismus, homosexuální pedofilie) (Chmelík, 2003). 

Na rozdíl od odborného názoru, může neodborník při stanovení pojmu sexuální 

úchylka volit rovinu morálky. Odborné názvy a zaměření některých četnějších deviací jsou 

veřejnosti známé, i když představy o těchto sexuálních úchylkách mohou být neúplné či 

zkreslené. Jiné názvy jsou nové a jen málokdo tuší, co se za určitým slovem skrývá. Jako 

příklad uveďme narratofilii, kde je pohlavního vzrušení dosahováno vulgární mluvou 

s partnerem, symforofilii, což je sledování autohavárií a katastrof za účelem sexuálního 

vzrušení (Šulová, 2011).  

Níže autor uvádí příklady některých sexuálních deviací. 

Sexuální orientace subjektu na děti v předpubertálním věku, tedy děti, u kterých 

ještě nejsou patrny sekundární pohlavní znaky, se nazývá pedofilie. Nejčastěji je věk těchto 

dětí mezi 5 a 12 lety. Zaměření subjektu může mít povahu heterosexuální, homosexuální, 

nebo také bisexuální (Chmelík, 2003). 

Co se týká etiologie, uvádí například Zvěřina, že:  

„Neznáme žádnou obecně přijatou etiologickou koncepci pedofilie. Predisposicí 

pro ni by mělo být chybění těch instinktivních mechanismů, které tlumí sexuální tendence 

ve vztahu k dětským objektům. “ (Zvěřina, 2012, s. 42). 

Odborná literatura dále uvádí, že erotický zájem o děti může být potlačen a 

pedofilní jedinec dává přednost dospělým objektům. Pedofilní orientace nemusí být 

vyhraněná a pedofilové nemusí být nebezpeční pro děti z hlediska zdraví či života, ale 

mohou narušit psychosexuální vývoj oběti (Chmelík, 2003; Zvěřina, 2012). 
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Pro úplnost ještě uveďme pojem efebofilie, kdy je subjekt zaměřen na již 

dospívající chlapce a pojem hebefilie, což je zaměření na dospívající dívky. Zde již jsou u 

objektu sekundární pohlavní znaky vyvinuty (Chmelík, 2003). 

Pedofil, který se nedopustil trestného činu, nemůže být za svou úchylku stíhán. 

Náklonnost k dítěti trestná není. Pokud ke spáchání trestného činu dojde, i pokud to 

zůstane jen u obtěžování či osahávání, může pedofil pociťovat lítost nad svým činem, 

protože čistě pedofilní subjekt dítěti ublížit nechce (Chmelík, 2003). 

Další sexuální úchylka, kdy se muž cítí být ženou, či naopak žena mužem, se 

nazývá transsexualita. Tito lidé mají stálý pocit opačné sexuální příslušnosti, než jaká je 

jim anatomicky dána. Neodborná veřejnost někdy zaměňuje transsexualitu 

s transvestitismem. Rozdíl je v tom, že transsexuál se ztotožňuje s rolí opačného pohlaví. 

Cítí se v pasti jiného těla a jeho trápení, jej vede v určitých případech až ke snaze řešit 

tento problém operativní změnou pohlaví. Sexualita může být pro transsexuála významná 

někdy více a někdy méně. K záměně s transvestitismem může dojít z důvodů vyhledávání 

oblečení druhého pohlaví. V případě transvestity je ale důvodem převlékání snaha změnit 

životní styl a nikoli své pohlaví. Současná sexuologie připouští, že transvestitismus může 

být předstupněm k transsexualitě, ale častou výraznou podobou je spíše fetišistické 

zaměření k ženskému oblečení, jeho oblékání subjektu přináší erotické vzrušení (Zvěřina, 

2012).  

Fetišista může mít za objekt své sexuální touhy předměty, části těla, případně 

zvířata, hmyz, nebo dokonce věci ostatním lidem odporné. Poměrně známými objekty jsou 

spodní prádlo, obuv, guma, latex, kožešina. Z částí těla například vlasy, nohy či ženská 

ňadra. Sexuální vzrušení může subjektu navozovat oheň (pyrofilie), mrtvá těla (nekrofilie) 

a mnoho dalších věcí. Může se jednat o společensky neškodnou záležitost, která podle 

současných článků v médiích může zpestřit partnerský vztah, ale rovněž může jít o 

zvláštnost, která druhému partnerovi vadí. Pokud dojde například ke krádežím oblečení, 

obuvi, či jinému narušování lidského soužití, může se jednat o trestný čin (Chmelík, 2003; 

Zvěřina, 2012). 

Odborníci se domnívají, že fetišismus vzniká určitou formou učení a motivace 

souvisí s nedostatky v pohlavním životě. Toto je obdobné i u deviace zvané 

exhibicionismus. Typický exhibicionista - muž, je vzrušen tím, když se obnažuje před 

cizími ženami. Mnoho žen se s exhibicionistou setkalo, ale i když následná vyprávění 

těchto žen mohou vyznít úsměvně, jedná se o trestný čin, který je podle zákona postihován, 
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pokud je hlášen a policie dotyčného exhibicionistu dopadne (Chmelík, 2003; Zvěřina, 

2012). 

Na rozdíl od exhibicionismu sexuální úchylka slidičství (voyeurismus či 

skoptofilie) probíhá ve skrytu. Při této sexuální deviaci je subjekt sexuálně vzrušen 

sledováním intimních aktivit ostatních lidí. Nemusí se vždy jednat jen o aktivity erotické, 

může jít o převlékání, koupání a podobně. Se zvyšujícím se věkem subjektu se snižuje 

naléhavost těchto aktivit a uvádí se, že ve věku okolo 35 let mohou tyto aktivity zcela 

ustat. I když se voyer málokdy dostává do konfliktu se zákonem, protože určitá sexuální 

zvědavost je člověku přirozená, podstatná je zde především naléhavost a rozsah sexuálního 

zájmu a upřednostnění před klasickým sexuálním stykem (Chmelík, 2003). 

Skupinu úchylek pojících se s patologickou sexuální agresivitou označujeme jako 

sadomasochismus. Jedná se o pojem slučující v sobě i několik dalších kombinovaných 

úchylek. Pokud je agresivita subjektu zaměřena vůči jiné osobě, hovoříme o sadismu. 

Pokud se agrese subjektu projevuje vůči osobě vlastní, jedná se o masochismus. Deviace 

může být kombinována například s fetišismem. Potom hovoříme o fetišistickém sadismu. 

Dále lze rozlišit sadismus pseudopedagogický, agresivní, zoofilní. Projevy této deviace 

mohou být heterosexuální, homosexuální i bisexuální. Zaměření pedofilní, ale také 

gerontofilní. Označení „sadista" ale ještě neznamená přestoupení zákona a trestný čin. 

Zvláště fetišistický sadista na rozdíl od sadisty agresivního může svou úchylku skrývat a ta 

se může projevovat pouze v jeho představách a sexuálních fantaziích (Chmelík, 2003; 

Zvěřina, 2012). 

Výše zmiňovaný fetišistický sadismus (i když se zde v názvu objevuje slovo 

sadismus) může být realizován v rámci partnerského soužití či domluvené služby. Je 

nazýván také sadomasochismus, sado-maso, BDSM či SM. Prodej pomůcek pro tyto 

praktiky, které samy o sobě mohou být předmětem fetišistického zájmu, je součástí 

nabídky erotických prodejen a e-shopů, nabídka takzvaných „SM studií“ je stálou součástí 

inzerce v oblasti erotiky. Různé projevy a metody jsou vyznavačům těchto erotických 

hrátek známy pod mnoha jmény, například podle zaměření subjektu na určitý fetiš. Mírné 

formy této deviace mohou být neškodné, ale pokud ohrožují zdraví nebo i život, mohou se 

dostat do rozporu se zákonem a to i přes to, že jsou vykonávány se souhlasem druhé osoby 

nebo dokonce na sobě samém. Fetišističtí sadisté nicméně většinou nepáchají trestné činy. 

Za klasika fetišistického sadismu, po němž tato deviace dostala také své jméno je 
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považován Markýz de Sade. Z odborného hlediska a vzhledem k jeho činům ho za 

typického fetišistického sadistu ale považovat nelze (Zvěřina, 2012). 

Další, veřejnosti však méně známá forma sadismu, která se nemusí projevit 

vyloženě sexuální formou násilí, ale spíše sklonem vyžadovat absolutní podřízenost, je 

sadismus pseudopedagogický. Subjekt, který je zaměřený na děti může používat násilí 

symbolické, ale rovněž psychické nebo tělesné (Zvěřina, 2012). 

Společensky velmi závažnou sexuální úchylkou, která vede k sexuální delikvenci je 

sadismus agresivní. Mezi útočné sadisty bývají řazeni i například takzvaní žiletkáři, což 

jsou deviantní muži poškozující oděv žen. Podle odborných studií však agresorem a 

pachatelem trestných činů s násilnickým podtextem nemusí být vždy sexuální deviant 

(Kovář, 2008). 

Za určitý protipól sadismu bývá označován masochismus. Stejně jako sadista je 

masochista eroticky vzrušen agresivitou a násilím, ale směrovaným proti jeho osobě. 

Masochisté mohou mít sklon heterosexuální i homosexuální a objektem mohou být dospělí 

nebo dospívající jedinci. Odborníci uvádí, že zcela výjimečně děti. Klasikem fetišistického 

masochismu byl spisovatel historických a erotických románů Leopold von Sacher-Masoch. 

V jeho erotických románech vystupují ženy ponižující poddané a submisivní muže, kteří 

jim slouží a vzrušuje je jejich dominance (Chmelík, 2003; Zvěřina, 2012). 

Jako kombinaci a propojení voyeurismu a masochismu označují odborníci sexuální 

úchylku nazvanou triolismus nebo také kandaulismus, kdy je subjekt eroticky vzrušen 

pozorováním partnerky při sexuálním styku s jiným mužem, což může vyústit až v pevný 

svazek tří lidí (Chmelík, 2003). 

Dalším příkladem kombinace sadomasochismu s exhibicionismem je sexuální 

deviace jménem telefonní skatofilie, kdy je subjekt eroticky vzrušen anonymními 

telefonáty s erotickým obsahem (Chmelík, 2003). 

 U těchto uvedených příkladů, ale i u ostatních zde nejmenovaných sexuálních 

úchylek si musíme uvědomit, že pokud někdo trpí takovouto sexuální úchylkou, nemusí to 

nutně znamenat, že je špatný nebo nebezpečný. Mnoho osob trpících deviantním chováním 

se vyrovná se svými touhami či praktikami bez porušení zákona (Kovář, 2008).  

„Sexuální chování lidí bylo, je a bude usměrňováno etickými a právními normami. 

Restrikce se týká chování, které narušuje zavedené společenské zvyklosti a které tak či 

onak ohrožuje jiné členy komunity. V naší kultuře je tradičně chráněn zájem dětí a rodiny. 
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Náš současný právní řád se zakládá na snaze trestat především takové sexuální činy, které 

objektivně poškozují jiného člověka a jeho zájmy.“ (Zvěřina, 2012, s. 51). 

Odborníci též připouštějí vliv pornografie na sexuální deviace, a proto autor 

v následující části stručně posuzuje vztah pornografie a sexuálních deviací, tak jak je 

prezentován odborníky. 

1.3. Pornografie a sexuální deviace 

Základem slova pornografie je řecké slovo „porné“, které označovalo prostitutku a 

slovo „grafein“ psát. S určitým nadhledem můžeme za první pornografii označit kamenné 

sošky žen v době pravěku a také malby na stěnách v různých pozdějších kulturách. 

V antické době se jednalo o příběhy popisující jednání prostitutek (Chmelík, 2003). 

V současnosti na sebe toto slovo vzalo jiný význam a tím je popis a zobrazení 

sexuálního jednání. Jedná se tedy o materiál určený k vyvolání sexuálního vzrušení. 

Jednotná definice neexistuje (Šulová, 2011). 

Sexuální deviace a její zobrazení má v pornografii své pevné místo. Ale na 

pornografii jako takovou se názory odborníků různí. Pohybují se mezi dvěma póly. Tím 

jedním je názor absolutní škodlivosti na lidskou psychiku, nebezpečnost i pro sexualitu a 

vůbec fyzickou schopnost zdravého sexu. Tím druhým je prospěšnost právě pro deviantní 

chování a ozdravný mechanismus pornografie jak zabránit sexuální deviaci. Odborníci 

z tohoto pole namítají, že například sadomasochistickou pornografii vyhledají pouze lidé, 

kteří mají tyto sklony. V čem se většina odborníků shodne je zákaz dětské pornografie, 

zobrazování sexu se zvířaty a zobrazování nepřijatelného násilí (Chmelík, 2003). 

 Sexuolog Radim Uzel zmiňuje čtyři kategorie, do kterých jsou škodlivé 

vlivy děleny. Pornografie má dle tohoto sexuologa pouze údajný vliv na celkovou morálku 

a charakter, na mezilidské vztahy, rodinu a také na úchylné jednání. Vyvrací potom 

jednotlivé body a ke vlivu na úchylné jednání především uvádí, že pornografie není 

návyková a sexuální deviace je pouze zneužita jako určitý strašák. Důležitá je pro zdravý 

vývoj zvláště mladého člověka cílená sexuální výchova. Ta může odstranit určité nereálné 

představy vznikající z pornografické produkce. Naopak doc. Šulová připouští, že existují 

obavy o předčasnou erotizaci dětí. Jednoznačně odsuzující postoj zaujímají mnohá 

náboženství a filosofické směry (Šulová, 2011). 

V další části se podívejme na několik příkladů, jak byla norma chápána v některých 

vybraných historických etapách. 
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1.4. Příklady chápání normy a odlišnosti v některých historických 

epochách 

V minulosti pro určité formy chování neexistovalo pojmenování, tak jak je nám 

známé dnes. Když nahlédneme do knih popisující jednotlivá historická období lidského 

vývoje a pokud bychom chtěli sestavit seznam sexuálních praktik a aktivit napříč všemi 

kulturami a historií zjistili bychom, že to co je dnešní společností nepřijatelné a 

postihované zákonem jako trestný čin, mohlo být v jiném období povoleno nebo dokonce 

považováno za krásné. Hlubší pohled překračuje rámec této bakalářské práce. Pro ilustraci 

autor uvádí pouze několik vybraných příkladů. 

První doklady sexuálního života řadíme do doby kamenné a datujeme je do doby 

přibližně před 100 000 lety. O pravěké a starověké sexualitě nemáme písemné prameny a 

své poznatky odvozujeme pouze z archeologických pramenů. Sexualitu zde historici 

posuzují především z hlediska ekonomického. Zaměřují se na oblasti vztahů, starost o dítě, 

muž lovec nebo sběrač a žena matka. Pravidla ve vtahu mezi jednotlivými pohlavími 

nebyla nijak přesně dána. Snahou člověka bylo přežít a vyrovnat se s nepříznivými 

životními podmínkami. V pravěké společnosti se střídala nadřazenost muže a ženy. Na 

nástěnných malbách se setkáváme s vyobrazením nahých lidí a je zde vyobrazen i pohlavní 

styk. Symboly pohlavních orgánů znázorňovaly princip plození a zasévání a k uspokojení 

pohlavních potřeb tehdejšího člověka zřejmě docházelo náhodně. Neexistoval 

pojem cizoložství a neřešila se otázka určení otcovství (Janiš, 2007).  

Některé dochované artefakty mohou být vykládány různě, ale nelze zde vysledovat 

normu, tak jak ji vnímáme dnes. 

„Neméně zajímavý je výklad smyslu „figurky ženy z neolitu“, který je vysvětlován 

jako rodící žena z Hagar Quinnu z Malty, nebo jako masturbující žena s jednou rukou 

ležérně položenou pod hlavou.“ (Janiš, 2007, s. 10).  

Ovšem ve starověkém Egyptě již můžeme zaregistrovat určitý apel na morální 

hodnoty a snahu posoudit lidský život z hlediska tehdejší normy sexuality. Například: 

 „125. kapitola egyptské Knihy mrtvých pojednává o vstupu zemřelého do soudní 

síně boha smrti Usira, ve které je srdce nově příchozího zváženo na vahách. Ale předtím, 

než zemřelý smí vstoupit do této síně, musí dát ujištění, že je prost všech hříchů, mimo jiné 

také sexuálních provinění.“ (Bellinger, 1998, s. 53).  

Existovalo tedy něco, co bylo egyptskou společností uznáváno za odlišné od 

normy. Že se jednalo o jinou normu, než jak ji vnímá dnešní společnost uvádí Bellinger již 
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na následujících stranách, kde jsou popisována sourozenecká manželství u faraonů. 

Zvláštností tehdejší doby nebyl ani sňatek s vlastními nedospělými dcerami. Jako příklad 

je uváděn Ramesse II., který se oženil se svými třemi dcerami (Bellinger, 1998). 

Další významnou epochou dějin byl svět antický. Dnes na něj pohlížíme jako na 

jeden z pilířů naší kultury. Antika se stala základem i pro dnešní právní systém. Co je 

protiprávní, bylo jasně dáno a z toho vyplývaly i normy té doby. Co bychom ale my dnes 

jako normu v naší společnosti nemohly přijmout je například rozšířenost mužské 

prostituce, kterou provozovali také děti, chlapci, k čemuž je vedli vlastní rodiče. Pohlavní 

život začínal u chlapců ve 14 letech, u dívek 12 letech (Morus, 1992). 

Také krutost panovníků té doby je všeobecně známa a objevuje se v mnohých 

současných historických knihách a filmech. Mnohé projevy tehdejšího života bychom dnes 

museli nazvat sadismem. Zajatci a otroci byli mučeni a popravování zvlášť krutými a 

zdlouhavými metodami pro pobavení publika v aréně a tyto metody měly často zabarvení 

sexuální (Kovář, 2008). 

Následující období raného křesťanství ovlivněné Novým zákonem přineslo 

uvolnění v oblasti sexuality a je považováno za období sexuální revoluce, ale středověk 

klonící se k představě askeze jako obrazu dokonalosti přinesl do sexuality restrikce. Dle 

tehdejších morálních zásad bylo nemyslitelné v sexu cokoli, co nesplňovalo zásady, že 

musí jít o styk správným způsobem, tedy vaginální soulož, pouze se správným partnerem 

(manžel, manželka) a pouze za účelem plození dětí. Morálka a stanovení normality šlo tak 

daleko, že bylo za hříšné, tedy deviantní považováno i časté mytí těla či koupání, 

z důvodu, aby člověka nesvádělo vlastní tělo. S postupným slábnutím vlivu církve se začal 

uvolňovat postoj k sexualitě, ale výše zmiňované zásady bychom ještě dnes našli 

v některých společnostech a státech (Bellinger, 1998; Weiss, 2001). 

Moderní doba sebou přinesla mimo jiné také změnu životního stylu. Přechod od 

zemědělské společnosti ke společnosti průmyslové. Anonymita velkých měst se podílela 

na změnách ve vnímání sexuality. Vyznačuje se uvolněním restrikcí a příchodem volnosti, 

s níž také přišly některé negativní jevy. Snad proto snaha uchovat sexuální čistotu vedla 

společnost k dnes mnohdy již nepochopitelným morálním zásadám a důrazům (Janiš, 

2007). 

Příkladů bychom našli více, ale namátkou jmenujme třeba oblíbenou společenskou 

zábavu tanec. V 18. století byl dnes běžný tanec valčík považován za nemorální. Rovněž 

oblečení mělo své normy a pravidla. Sukně do poloviny lýtek nebo rukáv nad loket byly 
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společensky nepřípustné. Naproti tomu v 19. století valčík již tančil každý a za nemorální 

považován nebyl. Změnila se společenská norma, ale posunula se pouze do jiných pozic. 

Veřejnost té doby byla pohoršena např. dnes uznávaným uměleckým dílem, a to 

vystavením obrazu Alfonse Muchy Polibek. Obraz byl vystaven v Berlíně a zachycuje tvář 

Jara líbající a probouzející Zemi. Pobouření bylo tak silné, že výstava v Berlíně byla 

uzavřena a obraz byl označen za perverzní. Přitom ve stejném období vydává Oscar Wilde 

tajně svou erotickou novelu Lady Fuckingham, kde popisuje orgie a zhýralé zkušenosti 

mladé Beatrice (Janiš, 2007). 

V současné době nám některé postoje k sexualitě známé z historie mohou připadat 

úsměvné a jiné jsou pro dnešní společnost nepochopitelné či dokonce nepřijatelné. Vývoj a 

změny norem se však nezastaví. To vnímá většina společnosti a je to zdrojem výzkumu 

odborníků. Ti také poukazují na několik mezníků, které vývoj vnímání sexuality výrazně 

posunuly. Těmi jsou: psychoanalýza, která téma sexuality otevřela a uznala vliv na vývoj 

jedince a kvalitu prožívání lidského života, antikoncepce, která oddělila sexualitu od 

pouhého prostředku reprodukce. Sexuální revoluce 60. let 20. století uvolnila tabu a 

přinesla možnost diskuze o sexualitě. Objevení rizika AIDS zase ukázalo na nutnost 

rozvoje sexuální výchovy a odpovědného sexuálního chování (Šulová, 2011).  

Na současné vnímání sexuality mají vliv i dnešní média, kterými jsou mimo jiné 

internet, počítačové hry, současné umění, knihy a film. To se týká také České republiky po 

roce 1989. Tomuto tématu se autor věnuje v následující části. 

1.5. Česká republika po roce 1989 

Výzkumy sexuality provedené ve světě, ale i v České republice v posledních 

desetiletích potvrzují, že dochází k závažným změnám projevujících se v sexuálním 

chování lidí. Změny, ke kterým dochází v posledních letech, jsou největší, jakými lidstvo 

za svůj vývoj prošlo. Mění se vývoj modelu soužití muže a ženy. Mění se vnímání 

normality z hlediska morálky a s tím musí docházet i ke změnám legislativy (Šulová, 2011; 

Weiss, 2001). 

Rok 1989 znamenal pro Českou republiku mimo mnoha jiných podstatných změn 

také uvolnění v oblasti komerce ve spojitosti se sexualitou. Nárůst prostituce, která sice 

existovala i před rokem 1989, dnes přináší otázku legálnosti a možného zásahu státu do její 

regulace, jako kontrolního orgánu. Důvodem snahy o regulaci prostituce je nejen snaha 

zamezit co nejvíce šíření nákazy pohlavními chorobami, ale také zamezit nežádoucímu 
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vlivu na psychosexuální vývoj dětí a mladistvých. V určitém ohledu také možnost odvodu 

daně z této činnosti a příjem financí do státní pokladny (Šulová, 2011; Weiss, 2001).  

Změny společenské a legislativní nejsou tedy jen negativní. Naopak pozitivně byla 

například ovlivněna emancipace sexuálních menšin, velká pozornost se věnuje sexuální 

výchově a osvětě. Pro oblast školství přinesl rok 1989 možnost svobodně zasáhnout do 

výchovy dítěte a dospívajících. Dnešní mladý člověk je poměrně dobře informován o 

antikoncepci. Bohužel to není to jediné, co je v sexualitě potřebné: 

„Věrnost a monogamie nejsou fenoménem, determinovaným jen kulturně a 

sociálně. Logicky vyplývají již ze základních biologických motivačních vlastností lidské 

sexuality. V dobře fungujícím páru je sexualita prožívána nejpřirozeněji a nejintenzivněji. 

Neexistuje bohužel žádný biologický mechanismus, který by lidem zaručoval doživotní 

monogamii, některými kulturními normami požadovanou. 

Specifickým kulturním fenoménem je konzumní přístup k sexualitě. Neosobní sex a 

sex s povrchně známými lidmi se tak stává vyhledávaným zbožím. Může být získáván 

koupí, jako u prostitučního chování, ale též podvodem, nebo násilím, jako při sexuální 

delikvenci.“ (Zvěřina, 2012, s. 51). 

Mnoho lidí především ze starší generace se těžko smiřuje s uvolněním morálky, 

uvolněním sexuální svobody a s tím zvýšenou kriminalitou. Postmoderní doba klade důraz 

na individualismus. Slovo „já“ a zaměření na sebe sama. Sledování vlastního zájmu, svého 

uspokojení a seberealizace. Co mě nebaví, to nebudu dělat, nebudu dělat ani to, co mě 

neuspokojuje. V dnešní společnosti máme všechny možnosti uskutečnit své cíle, naplnit 

své touhy a uvědomujeme si svou svobodu, která je historicky ojedinělá. Současná 

filosofie, sociologie i moderní psychologie se ptá, proč a jakým směrem se posunulo lidské 

myšlení. Co dnešní člověk očekává od života, jak jej naplňuje a také jak vnímá své potřeby 

v mnoha oblastech, tedy i v oblasti sexuality a také do jaké míry současný konzumní styl a 

komerce zasahují do této oblasti.  

Hlavní trendy těchto probíhajících změn lze shrnout podle odborníků do několika 

zásadních bodů. Zahájení pohlavního života se posouvá do stále nižších věkových 

kategorií a vzrůstá počet sexuálních partnerů. Zároveň s tím se však současně zvyšuje věk, 

kdy lidé vstupují do svého prvního manželství (Weiss, 2001). 
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1.6. Závěr teoretické části 

 Různé formy deviantního chování, byly v různých epochách historie někdy 

považovány za určitou normu společenského chování. Norma a společenské vnímání se 

proměňovalo a proměňuje i dnes. Současné stanovisko ohledně vnímání normy, na kterém 

se shodne většina odborníků, bychom mohli vyjádřit následujícími slovy: 

 „Ze sexuologického hlediska přitom za normální považujeme takové konsenzuální 

(souhlasné) sexuální aktivity, které se odehrávají mezi psychosexuálně a somatosexuálně 

dostatečně zralými a pokrevně v přímé linii nespřízněnými partnery, a jež nevedou k jejich 

psychickému nebo tělesnému poškození.“ (Šulová, 2011, s. 332). 

 Autor pro ilustraci ještě přikládá úryvek hodnocení průzkumu, který proběhl 

v minulých letech na několika kontinentech a mimo jiné ukazuje, jak skutečně vnímá 

současná společnost sexualitu a sexuální úchylky: 

 „Průzkumu nazvaného The Normal Bar se zúčastnilo 70 tisíc lidí z Ameriky, Asie i 

Evropy. Dobrovolníci neodpovídali pouze na otázky týkající se jejich sexuálního života, 

ale také na pocity ve vztahu, svěřovali se se svými sny a hodnotili vztahy lidí z okolí. 

„Přestože jsme řadu věcí čekali, v některých ohledech nás veřejnost překvapila," shodují se 

odborníci. Mezi nejpřekvapivější odhalení patří přiznání 86 procent dotázaných, že touží 

zažít perverzní a neobvyklý sex. Více než 40 procent lidí navíc předstírá, že je v ložnici 

spokojeno, i když tomu tak není. Až polovina mužů také přiznává, že by od svých 

partnerek chtěli více romantických gest. „Lidé často čekají, že jim řekneme, co je 

normální, jak často se mají milovat a jak se k sobě chovat, aby to bylo normální. Přitom 

jejich sexuální život nemá nic společného s životem ostatních a nejde to standardizovat," 

dodává sexuoložka Emily Nagoskiová, která vede kurzy pro mediky. Své studenty se proto 

snaží upozorňovat na to, že lidé jsou různí a každému vyhovuje něco jiného. "Slovo 

normální je velmi ohebné a často mění svůj tvar. Záleží proto na konkrétních lidech, co je 

v normě a co již nikoli," dodává.“ (Týden.cz 2013). 

V další části bakalářské práce se autor věnuje dotazníkovému šetření, které bylo 

provedeno ve vybraném regionu České republiky. 
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2. Praktická část 

V následující praktické části autor popisuje, jak byl proveden praktický průzkum k ověření 

stanovených předpokladů. 

2.1. Cíl praktické části bakalářské práce 

Cílem autora bylo zjistit vnímání některých sexuálních úchylek dnešní společností a 

potvrdit předpoklady v této oblasti. To bylo zkoumáno dotazníkovým šetřením ve 

vybraném regionu České republiky, konkrétně ve Středočeském kraji. Součástí výzkumu 

nebylo stanovení četnosti odchylek nebo posouzení míry nebezpečnosti.  

2.2. Předpoklady 

Autor stanovil následující předpoklady:  

Předpoklad č. 1: Minimálně 70 % oslovených respondentů se orientuje v tom, co je 

sexuální úchylka. 

Autor se domnívá, že se současná populace správně orientuje ve stanovení pojmu 

„sexuální odchylka“, společnost rozlišuje sexuální odchylky mezi sebou a orientuje se v 

jejich názvech. 

Předpoklad č. 2: Nejméně 50 % oslovených respondentů se domnívá, že 

homosexualita je sexuální úchylka. 

Vnímání společnosti se odlišuje proti oficiálnímu seznamu v některých konkrétních 

projevech, kdy laická veřejnost vnímá jako sexuální úchylku něco, co jí dle odborného 

postoje není. Konkrétně byla vybrána homosexualita. 

Předpoklad č. 3: Nejméně 50 % oslovených respondentů by veřejně publikovalo 

osobní údaje o deviantech na internetu. 

Dle autora se projevuje protiklad v rovině poskytování informací. O sexuální odchylce u 

ostatních lidí, jako nebezpečí pro mou osobu chce být člověk informován. 

Předpoklad č. 4: Nejméně 80 % oslovených respondentů by nesouhlasilo s veřejným 

publikováním osobních údajů o deviantech na internetu, pokud se jedná o jejich 

rodinné příslušníky. 

Na rozdíl od předpokladu č. 3 lidé nechtějí zveřejnit informace sami o sobě či rodinných 

příslušnících, které by se týkali sexuální deviace. 
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2.3. Metodika výzkumu 

Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník s dvaceti otázkami.  

2.3.1. Dotazníkové šetření 

Dotazník se skládal z pěti částí.  

První část sloužila k představení autora dotazníku a stručnému seznámení dotazovaných 

s účelem průzkumu. Byly zde uvedeny základní pokyny k vyplňování odpovědí. Druhá 

část byla identifikační. Pro průzkum autor zjišťoval pouze, zda dotazník vyplňuje žena 

nebo muž, přibližný věk určený zatříděním do jedné ze čtyř věkových skupin a to zda 

respondent bydlí ve Středočeském kraji. Třetí část obsahovala otázky vztažené 

k předpokladům. 18 otázek uzavřených, 1 otevřená a 1 s možností pouze zaškrtnout a 

případně uvést další možnosti. Ve čtvrté části mohl respondent sdělit cokoli k problematice 

sexuálních úchylek, případně dotazníku. V závěrečné páté části bylo poděkování a pokyn 

k předání vyplněného dotazníku zpět tazatelovi. Tazatele a jejich proškolení autor popisuje 

v části 2.3.2. Charakteristika zkoumaného souboru, odstavce Tazatelé a Proškolení 

tazatelů. 

Předvýzkum 

Před samotným dotazníkovým šetřením provedl autor předvýzkum. Dotazník byl rozdán 

pěti respondentům. Z toho byly 3 muži ve skupině 18-30 let, 31-50 let 61 a více let a 2 

ženy ve skupině 18-30 let a 61 a více let. Dotazník zkoumal srozumitelnost a 

jednoznačnost otázek a na základě připomínek respondentů byly provedeny drobné textové 

a grafické úpravy a upřesněn návod na vyplňování dotazníku. 

2.3.2. Charakteristika zkoumaného souboru 

Pro zjednodušení řešení celého dotazníkového šetření autor základní soubor 

rozdělil dle pohlaví a dále do čtyř výběrových věkových jednotek: 

a) první věková jednotka: od 18 do 30 let včetně; 

b) druhá věková jednotka: od 31 do 50 let včetně; 

c) třetí věková jednotka: od 51 do 60 let včetně; 

d) čtvrtá věková jednotka: 61 let a více. 
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Technika výběru cílové skupiny 

V technice výběru respondentů byl použit kvótní výběr. Kontrolními znaky bylo pohlaví a 

zařazení respondentů do věkové jednotky. To proběhlo osobním úsudkem tazatele. 

Tazatelé 

Dotazování prováděli studenti Střední odborné školy v Kutné Hoře, obor Podnikání, kteří 

mají teoretické i praktické zkušenosti s dotazníkovými akcemi z oblasti Marketingu. 

Tazatelů bylo celkem 20 ve věku 19-22 let, muži i ženy.  

Proškolení tazatelů 

Před vlastním dotazníkový šetřením byli tazatelé autorem proškoleni. Byli seznámeni 

s dotazníkem a jeho částmi. S rozdělením respondentů do věkových jednotek a metodou 

kvótního výběru. Byli poučeni, že nesmí respondentům radit odpovědi. Správné odpovědi, 

pokud existovaly, byly tazatelům sděleny. Byli také instruováni jak reagovat na případné 

negativní ohlasy oslovených.  

2.4. Výsledky dotazníkového šetření 

Rozdáno bylo 100 dotazníků, vrátilo se 100 (100 %) vyplněných dotazníků. Všechny 

dotazníky splnily kritéria.  

Tabulka č. 1: Identifikační údaje  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Počet: 24 12 7 3 22 19 7 6 

Celkem: 46 54 

Středočeský kr. 100 

Dotazníků: 100 

 

Z celkového počtu bylo 46 (46 %) respondentů mužů a 54 (54 %) bylo žen. Ve věku 18-30 

let bylo 24 (24 %) mužů a 22 (22 %) žen, celkem 46 (46 %) respondentů. Ve věku 31-50 

let bylo 12 (12 %) mužů a 19 (19 %) žen, celkem 31 (31 %) respondentů. Ve věku 51-60 

let bylo 7 (7 %) mužů a 7 (7 %) žen, celkem 14 (14 %) respondentů. Ve věku 61 a více let 

byli 3 (3 %) muži a 6 (6 %) žen, celkem 9 (9 %) respondentů. 
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Otázka č. 1 

Setkal/a jste se někdy ve filmu, televizi, literatuře s jednáním, které lze podle Vás 

označit jako sexuálně úchylné? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Tabulka č. 2: Sexuálně úchylné chování v médiích  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 20 10 5 2 18 18 5 5 

Ne: 1 2 1 1 2 0 1 0 

Nevím: 3 0 1 0 2 1 1 1 

CELKEM 

Ano: 83 

Ne: 8 

Nevím: 9 

 

83 (83 %) respondentů se domnívá, že viděli ve filmu, televizi, či se setkali v literatuře 

s jednáním, které lze označit jako sexuálně úchylné. 8 (8 %) respondentů se domnívá, že se 

s takovým jednáním nesetkali a 9 (9 %) respondentů neví, zda se s takovým jednáním 

setkali. 

 

Otázka č. 2 

Setkal/a jste se někdy osobně v blízkém okolí - (například sousedi, příbuzní,  

partner/partnerka) s jednáním, které lze podle Vás označit jako sexuálně úchylné? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Tabulka č. 3: Sexuálně úchylné chování v okolí  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 61 a 18-30 31-50 51-60 61 a 
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více více 

Ano: 12 4 1 1 12 7 3 1 

Ne: 10 8 5 0 9 9 4 5 

Nevím: 2 0 1 2 1 3 0 0 

CELKEM 

Ano: 41 

Ne: 50 

Nevím: 9 

 

41 (41 %) respondentů se domnívá, že se někdy osobně v blízkém okolí - (například 

sousedi, příbuzní, partner/partnerka) setkali s jednáním, které lze označit jako sexuálně 

úchylné. 50 (50 %) respondentů se domnívá, že se s takovým jednáním nesetkali a 9 (9 %) 

respondentů neví, zda se s takovým jednáním setkali. 

 

Otázka č. 3 

Vyjmenujte, prosím, co nejvíce sexuálních úchylek, které znáte. 

Typ otázky – otevřená. 

Možnost odpovědi: 0 – 6 pojmů – sexuálních odchylek. 

Tabulka č. 4: Jména sexuálních úchylek  

N= 284 

 

muži Ženy 

 

Název úchylky 18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 18-30 31-50 51-60 

61 a 

více Celkem 

BDSM 2               2 

dendrofilie           1     1 

exhibicionismus 2       6 1 1 1 11 

exofilie 1               1 

fetišismus 14 3 3   10 5 2 2 39 

fotogafominie         1       1 

frotérství 2       4 1 1   8 

gerofilie           1     1 

homofilie         1       1 
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kandaulismus           1     1 

koprofilie         1       1 

masochismus 7 1 1 1 4 2 2 3 21 

masturbace       1   1   1 3 

nekrofilíe 13 7     8 9 3 1 41 

nozofilie           1     1 

nudismus               1 1 

nymfomanie 1               1 

pedofilie 18 9 4 2 18 11 6 5 73 

sadismus 5 3     7 3 1   19 

sex po tmě   1             1 

statuofilie         1       1 

transsexuál       1         1 

transvestismus 1       1       2 

tušérství 1               1 

voyerství 1       3 1     5 

zoofolie 13 8 3 1 9 9 2 1 46 

CELKEM 81 32 11 6 74 47 18 15 284 
 

 

Celkem bylo respondenty uvedeno 26 pojmů, označených jako sexuální úchylka, které se 

opakovaly od počtu 1 hlasu do 73 hlasů. 24 pojmů bylo správně uvedeno jako sexuální 

úchylka, 4 pojmy nesprávně. Celkem se všechny pojmy vyskytly 284x. Ze 

všech uvedených pojmů byly tyto správné odpovědi: BDSM bylo uvedeno 2x (0,7 %), 

dendrofilie byla uvedena 1x (0,4 %), exhibicionismus byl uveden 11x (3,9 %), exofilie 

byla uvedena 1x (0,4 %), fetišismus byl uveden 39x (13,7, fotogafominie byla uvedena 1x 

(0,4 %), frotérství bylo uvedeno 8x (2,8 %), gerofilie byla uvedena 1x (0,4 %), 

kandaulismus byl uveden 1x (0,4 %), koprofilie uvedena 1x (0,4 %), masochismus byl 

uveden 21x (7,4 %), nekrofilíe byla uvedena 41x (14,4 %), nozofilie byla uvedena 1x  

(0,4 %), nymfomanie byla uvedena 1x (0,4 %), pedofilie byla uvedena 73x (25,7 %), 

sadismus byl uveden 19x (6,7 %), statuofilie byla uvedena 1x (0,4 %), transsexuál byl 

uveden 1x (0,4 %), transvestismus byl uveden 2x (0,7 %), tušérství bylo uvedeno 1x  

(0,4 %), voyerství bylo uvedeno 5x (1,8 %) a zoofolie byla uvedena 46x (16,2 %). 
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Chybné odpovědi: homofilie byla uvedena 1x (0,4 %), masturbace byla uvedena 3x  

(1,1 %), nudismus byl uveden 1x (0,4 %), sex po tmě byl uveden 1x (0,4). 

Z počtu 284 pojmů (100 %) byl 274x (97,9 %) uveden správný pojem a 6x (2,1 %) pojem 

nesprávný. 

Tabulka č. 5: Správně uvedené sexuální úchylky  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Správně: 20 9 4 1 18 12 5 3 

Chybně: 4 3 3 2 4 7 2 3 

CELKEM 

Správně: 72 

Chybně: 28 

 

72 (72 %) respondentů uvedlo bezchybně od 1 do 6 sexuálních úchylek, 28 (28 %) 

respondentů se dopustilo chyby, nebo žádnou úchylku neuvedli. 

 

Otázka č. 4 

Masochismus je deviantní chování, kdy dotyčného vzrušuje: 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: nadměrné požívání potravin, především masných výrobků, 

ubližovat druhým lidem, když je ubližováno jemu, sexuální styk s osobou stejného pohlaví.  

Správná odpověď: když je ubližováno jemu. 

Tabulka č. 6: Masochismus  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Nadměrné 

požívání 

potravin, 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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především 

masných 

výrobků: 

Ubližovat 

druhým 

lidem: 

10 2 2 1 9 7 2 2 

Když je 

ubližováno 

jemu: 

14 10 5 2 13 11 4 4 

Styk 

s osobou 

stejného 

pohlaví: 

0 0 0 0 0 1 1 0 

CELKEM 

Nadměrné požívání potravin, 

především masných výrobků: 
0 

Ubližovat druhým lidem: 35 

Když je ubližováno jemu: 63 

Styk s osobou stejného pohlaví: 2 

 

63 (63 %) respondentů správně uvedlo, že masochismus je deviantní chování, kdy 

dotyčného vzrušuje, když je ubližováno jemu. 35 (35 %) respondentů chybně uvedlo, že 

masochismus je deviantní chování, kdy dotyčného vzrušuje ubližovat druhým lidem. 2 (2 

%) respondenti chybně uvedli, že masochismus je deviantní chování, kdy dotyčného 

vzrušuje styk s osobou stejného pohlaví. Žádný respondent (0 %) neuvedl chybnou 

odpověď, že masochismus je deviantní chování, kdy dotyčného vzrušuje nadměrné 

požívání potravin, především masných výrobků. 

 

Otázka č. 5 

Je pedofilie sexuální úchylka? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správná odpověď: ano 
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Tabulka č. 7: Pedofilie  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 23 12 6 2 22 17 7 5 

Ne: 0 0 1 0 0 1 0 0 

Nevím: 1 0 0 1 0 1 0 1 

CELKEM 

Ano: 94 

Ne: 2 

Nevím: 4 

 

94 (94 %) respondentů správně uvedlo, že pedofilie je sexuální úchylka. 2 (2 %) 

respondenti chybně uvedli, že pedofilie sexuální úchylka není a 4 (4 %) respondenti neví, 

zda pedofilie je sexuální úchylkou. 

 

Otázka č. 6 

Je homosexualita sexuální úchylka? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správná odpověď: ne 

Tabulka č. 8: Homosexualita  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 3 3 3 1 1 3 1 4 

Ne: 16 9 4 2 21 16 5 1 

Nevím: 5 0 0 0 0 0 1 1 

CELKEM 

Ano: 19 
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Ne: 74 

Nevím: 7 

 

74 (74 %) respondentů správně uvedlo, že homosexualita není sexuální úchylka. 19 (19 %) 

respondentů chybně uvedlo, že homosexualita je sexuální úchylka a 7 (7 %) respondentů 

neví, zda homosexualita je sexuální úchylkou. 

 

Otázka č. 7 

Je alkoholismus sexuální úchylka? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správná odpověď: ne 

Tabulka č. 9: Alkoholismus  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne: 24 12 7 3 22 17 7 5 

Nevím: 0 0 0 0 0 2 0 1 

CELKEM 

Ano: 0 

Ne: 97 

Nevím: 3 

 

97 (97 %) respondentů správně uvedlo, že alkoholismus není sexuální úchylka. 3 (3 %) 

respondenti neví, zda alkoholismus je sexuální úchylka a žádný z respondentů (0 %) si 

nemyslí, že by alkoholismus byl sexuální úchylkou. 

Otázka č. 8 

Je masturbace sexuální úchylka? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správná odpověď: ne 
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Tabulka č. 10: Masturbace  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 2 0 0 1 3 0 0 1 

Ne: 21 12 5 1 17 18 6 3 

Nevím: 1 0 2 1 2 1 1 2 

CELKEM 

Ano: 7 

Ne: 83 

Nevím: 10 

 

83 (83 %) respondentů správně uvedlo, že masturbace není sexuální úchylka. 10 (10 %) 

respondentů neví, zda masturbace je sexuální úchylka a 7 (7 %) z respondentů si myslí, že 

masturbace je sexuální úchylka. 

 

Otázka č. 9 

Pokud člověk trpí pedofilií a měl již konflikt se zákonem, měly by se osobní údaje 

(například jméno, bydliště a fotografie) tohoto člověka zveřejnit na internetu?  

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 11: Zveřejnění údajů o pedofilovi  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 18 6 5 1 14 10 4 5 

Ne: 3 4 0 1 5 5 1 1 

Nevím: 3 2 2 1 3 4 2 0 

CELKEM 
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Ano: 63 

Ne: 20 

Nevím: 17 

 

63 (63 %) respondentů by souhlasilo se zveřejněním údajů člověka trpícího pedofilií na 

internetu, pokud již měl konflikt se zákonem. 20 (20 %) respondentů se zveřejněním údajů 

nesouhlasí a 17 (17 %) respondentů neví, zda by se údaje měly zveřejnit. 

 

Otázka č. 10 

Pokud člověk trpí fetišismem a neměl dosud konflikt se zákonem, měly by se osobní 

údaje (například jméno, bydliště a fotografie) tohoto člověka zveřejnit na internetu?  

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 12: Zveřejnění údajů o fetišistovi 

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 5 1 0 0 3 1 0 3 

Ne: 16 10 5 2 15 14 6 3 

Nevím: 3 1 2 1 4 4 1 0 

CELKEM 

Ano: 13 

Ne: 71 

Nevím: 16 

 

13 (13 %) respondentů by souhlasilo se zveřejněním údajů člověka trpícího fetišismem na 

internetu, i pokud neměl konflikt se zákonem. 71 (71 %) respondentů se zveřejněním údajů 

nesouhlasí a 16 (16 %) respondentů neví, zda by se údaje měly zveřejnit. 

 

Otázka č. 11 

Měla by existovat veřejně přístupná databáze homosexuálních lidí? 



32 
 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 13: Databáze homosexuálů  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 3 1 0 1 3 2 0 2 

Ne: 17 9 6 1 17 16 6 3 

Nevím: 4 2 1 1 2 1 1 1 

CELKEM 

Ano: 12 

Ne: 75 

Nevím: 13 

 

12 (12 %) respondentů by souhlasilo s tím, aby existovala veřejně přístupná databáze 

homosexuálních lidí. 75 (75 %) respondentů s existencí takové databáze nesouhlasí a 13 

(13 %) respondentů neví, zda by taková databáze měla existovat. 

 

Otázka č. 12 

Pokud člověk trpí sexuální úchylkou a spáchal trestný čin, jak by měl být potrestán? 

Typ otázky – uzavřená, možno uvádět více možností. 

Možnost odpovědi: vězením, léčbou v ústavu, zveřejněním jména, bydliště a fotografie na 

internetu, kastrací, trestem smrti, jiná možnost, uveďte jaká. 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 13: Trest za sexuální úchylku  

N= 167 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Vězením: 15 4 1 1 7 10 3 2 
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Léčbou 

v ústavu: 
18 10 3 1 15 11 5 4 

Zveřejněním 

jména, 

bydliště a 

fotografie na 

internetu: 

7 0 0 1 4 3 1 0 

Kastrací: 7 4 3 1 5 6 1 2 

Trestem 

smrti: 
2 0 2 1 2 4 0 1 

Jiná 

možnost: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 

Vězením: 43 

Léčbou v ústavu: 67 

Zveřejněním jména, bydliště a 

fotografie na internetu: 
16 

Kastrací: 29 

Trestem smrti: 12 

Jiná možnost: 0 

 

67 (40,1 %) odpovědí respondentů bylo pro léčbu člověka trpícího sexuální úchylkou, 

který spáchal trestný čin v ústavu. 43 (25,7 %) odpovědí respondentů bylo pro potrestání 

takového člověka vězením. 29 (17,4 %) odpovědí respondentů bylo pro potrestání kastrací. 

16 (9,6 %) odpovědí respondentů bylo pro zveřejnění jména, bydliště a fotografie tohoto 

člověka na internetu. 12 (7,2 %) odpovědí respondentů bylo pro trest smrti. Žádný 

respondent (0 %) neuvedl jinou možnost trestu. 

 

Otázka č. 13 

Schvalujete pochody homosexuálů, které se konají v mnoha státech včetně ČR? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 



34 
 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 15: Pochody homosexuálů  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 8 5 1 2 11 5 4 0 

Ne: 10 5 6 1 4 2 3 6 

Nevím: 6 2 0 0 7 12 0 0 

CELKEM 

Ano: 36 

Ne: 37 

Nevím: 27 

 

36 (36 %) respondentů schvaluje pochody homosexuálů, které se konají v mnoha státech 

včetně ČR, 37 (37 %) respondentů tyto pochody neschvaluje a 27 (27 %) respondentů neví, 

zda je schvaluje či neschvaluje. 

 

Otázka č. 14 

Zúčastnil/a byste se takového pochodu, abyste podpořil/a sexuální menšiny?  

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano; ne, ale podporuji to; ne, nesouhlasím s těmito akcemi; nevím 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 16: Osobní účast na pochodu pro podporu sexuálních menšin  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 4 1 0 0 3 2 0 0 

Ne, ale 

podporuji 

to: 

5 4 1 2 9 9 4 0 
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Ne, 

nesouhlasím 

s těmito 

akcemi: 

12 6 6 1 5 4 3 6 

Nevím: 3 1 0 0 5 4 0 0 

CELKEM 

Ano: 10 

Ne, ale podporuji to: 34 

Ne, nesouhlasím s těmito akcemi: 43 

Nevím: 13 

 

10 (10 %) respondentů by se zúčastnilo pochodu homosexuálů, aby podpořilo sexuální 

menšiny, 34 (34 %) respondentů by se nezúčastnilo, ale takovéto pochody podporuje, 43 

(43 %) respondentů by se nezúčastnilo a nesouhlasí s těmito pochody a 13 (13 %) 

respondentů neví, zda by se zúčastnilo. 

 

Otázka č. 15 

Dovolil/a byste svému dítěti veřejně v televizi promluvit o otázce sexuálních deviací? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 17: Vystoupení vlastního dítěte v televizi  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 7 8 3 0 10 9 0 3 

Ne: 7 3 3 2 5 6 1 3 

Nevím: 10 1 1 1 7 4 6 0 

CELKEM 

Ano: 40 

Ne: 30 
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Nevím: 30 

 

40 (40 %) respondentů by dovolilo svému dítěti veřejně v televizi promluvit o otázce 

sexuálních deviací, 30 (30 %) respondentů by to nedovolilo a 30 (30 %) respondentů neví, 

zda by to dovolilo. 

 

Otázka č. 16 

Pokud by se vyskytla sexuální deviace u člena Vaší rodiny, měly by být osobní údaje o 

něm (například jméno, bydliště a fotografie) vyhledatelné na internetu? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano; jen, kdyby spáchal trestný čin; ne; nevím 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 18: Údaje o sexuální deviaci člena rodiny  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 2 1 0 0 1 0 0 1 

Jen, kdyby 

spáchal 

trestný čin: 

11 3 4 0 9 5 3 1 

Ne: 7 7 1 2 11 11 3 3 

Nevím: 4 1 2 1 1 3 1 1 

CELKEM 

Ano: 5 

Jen, kdyby spáchal trestný čin: 36 

Ne: 45 

Nevím: 14 

 

5 (5 %) respondentů souhlasí s tím, pokud by se vyskytla sexuální deviace u člena jejich 

rodiny, že by měly být osobní údaje o něm (například jméno, bydliště a fotografie) 

vyhledatelné na internetu. 36 (36 %) respondentů s tím souhlasí, pokud by člen rodiny 



37 
 

spáchal trestný čin. 45 (45 %) respondentů nesouhlasí s dostupností osobních údajů člena 

rodiny na internetu a 14 (14 %) respondentů neví. 

 

Otázka č. 17 

Je sexuální deviace vrozená? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 19: Vrozenost sexuální deviace  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 6 6 4 1 9 7 5 1 

Ne: 7 2 0 2 9 6 1 2 

Nevím: 11 4 3 0 4 6 1 3 

CELKEM 

Ano: 39 

Ne: 29 

Nevím: 32 

 

39 (39 %) respondentů odpovědělo, že sexuální deviace je vrozená. 29 (29 %) respondentů 

odpovědělo, že sexuální deviace není vrozená. 32 (32 %) respondentů odpovědělo, že neví, 

zda sexuální deviace je vrozená. 

 

Otázka č. 18 

Vadilo by Vám bydlet v jednom domě s homosexuálem? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 20: Bydliště v sousedství homosexuála  

N= 100 



38 
 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 8 1 1 1 1 2 1 1 

Ne: 13 9 4 1 16 13 5 4 

Nevím: 3 2 2 1 5 4 1 1 

CELKEM 

Ano: 16 

Ne: 65 

Nevím: 19 

 

16 (16 %) respondentů odpovědělo, že by jim vadilo bydlet v jednom domě 

s homosexuálem. 65 (65 %) respondentů odpovědělo, že by jim to nevadilo a 19 (19 %) 

respondentů neví, zda by jim to vadilo. 

 

Otázka č. 19 

Jste spokojený/á se svou sexuální orientací? 

Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 21: Spokojenost s vlastní sexuální orientací  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 24 12 7 3 22 18 7 6 

Ne: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevím: 0 0 0 0 0 1 0 0 

CELKEM 

Ano: 99 

Ne: 0 

Nevím: 1 
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99 (99 %) respondentů je spokojeno se svou sexuální orientací. Žádný respondent (0 %) 

není nespokojený a 1 (1 %) respondent odpověděl, že neví, zda je spokojen. 

 

Otázka č. 20 

Pokud máte děti, či je plánujete, jste/budete liberální a do jejich sexuality jim 

nemluvíte/nebudete mluvit? 

 Typ otázky – uzavřená. 

Možnost odpovědi: ano, ne, nevím. 

Správnou odpověď nelze stanovit. 

Tabulka č. 22: Sexualita a výchova vlastních dětí  

N= 100 

Pohlaví: Muži Ženy 

Věk: 18-30 31-50 51-60 
61 a 

více 
18-30 31-50 51-60 

61 a 

více 

Ano: 10 9 4 2 6 13 5 5 

Ne: 3 3 1 0 7 5 2 1 

Nevím: 11 0 2 1 9 1 0 0 

CELKEM 

Ano: 54 

Ne: 22 

Nevím: 24 

 

54 (54 %) respondentů je/bude liberální a do sexuality svých dětí nemluví či nebude 

mluvit. 22 (22 %) respondentů není/nebude liberálních a do sexuality svých dětí 

mluví/bude mluvit. 24 (24 %) respondentů neví, zda do sexuality svých dětí mluví/bude 

mluvit. 

2.5. Komparace výsledků  

Předpoklad č. 1: Minimálně 70 % oslovených respondentů se orientuje v tom, 

co je sexuální úchylka. 

S tímto předpokladem přímo souvisely otázky č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8. 

Nepřímo otázky č. 1 a 19.  
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V otázce č. 3: „Vyjmenujte, prosím, co nejvíce sexuálních úchylek, které znáte,“ 

respondenti uvedli celkem 284 pojmů (100 %) z toho byl 274 x (97,9 %) uveden správný 

pojem a 6 x (2,1 %) nesprávný. Správně bylo 72 (72 %) dotazníků. Z tohoto počtu byly 

dále porovnány výsledky otázky č. 4: „Masochismus je deviantní chování, kdy dotyčného 

vzrušuje:“, otázky č. 5: „Je pedofilie sexuální úchylka?“, otázky č. 6: „Je homosexualita 

sexuální úchylka?“, otázky č. 7: „Je alkoholismus sexuální úchylka?“ a otázky č. 8: „Je 

masturbace sexuální úchylka?“ 

Komparací bylo zjištěno, že správně ve všech případech odpovědělo pouze 34 

(34 %) respondentů. Kdybychom provedli výpočet na počet položených otázek, což bylo 

600, potom byl počet správných odpovědí pouze 5,7 %.  

Tento předpoklad se nepotvrdil. 

 

Předpoklad č. 2: Nejméně 50 % oslovených respondentů se domnívá, že 

homosexualita je sexuální úchylka. 

S tímto předpokladem přímo souvisela otázka č. 6. 

Nepřímo otázky č. 11, 13, 14 a 18.  

Otázka č. 6: „Je homosexualita sexuální úchylka?“ Pouze 19 (19 %) respondentů chybně 

uvedlo, že homosexualita je sexuální úchylka. V diskuzi autor zpracovává, zda by 

vyhodnocení předpokladu vypadalo jinak, pokud by se vyhodnocoval ve vztahu k věku či 

pohlaví. 

Tento předpoklad se nepotvrdil.  

 

Předpoklad č. 3: Nejméně 50 % oslovených respondentů by veřejně 

publikovalo osobní údaje o deviantech na internetu. 

S tímto předpokladem přímo souvisely otázky č. 9 a 10. 

Nepřímo otázky č. 12 a 17. 

V konkrétně zaměřené otázce č. 9: „Pokud člověk trpí pedofilií a měl již konflikt se 

zákonem, měly by se osobní údaje (například jméno, bydliště a fotografie) tohoto člověka 

zveřejnit na internetu?“ souhlasilo ze 100 respondentů se zveřejněním 63 (63 %), na rozdíl 

od následující otázky č. 10: „Pokud člověk trpí fetišismem a neměl dosud konflikt se 

zákonem, měly by se osobní údaje (například jméno, bydliště a fotografie) tohoto člověka 

zveřejnit na internetu?“ Tam by se zveřejněním souhlasilo již jen 13 (13 %) respondentů. 

Zde je v odpovědích patrné rozlišení dané trestností jednání devianta a také rozlišení typu 
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deviace. Komparací bylo zjištěno, že „ano“ v obou případech odpovědělo pouze 14 (14 %) 

respondentů. Kdybychom provedli výpočet na počet položených otázek, což bylo v tomto 

případě 200, potom byl počet souhlasných odpovědí pouze 7 %.  

Tento předpoklad se nepotvrdil.  

 

Předpoklad č. 4: Nejméně 80 % oslovených respondentů by nesouhlasilo s 

veřejným publikováním osobních údajů o deviantech na internetu, pokud se jedná o 

jejich rodinné příslušníky. 

S tímto předpokladem přímo souvisela otázka č. 16. 

Nepřímo otázka č. 2, 15 a 20. 

Otázka č. 16: „Pokud by se vyskytla sexuální deviace u člena Vaší rodiny, měly by být 

osobní údaje o něm (například jméno, bydliště a fotografie) vyhledatelné na internetu?“ 

Z celkového počtu 100 respondentů pouze 45 (45 %) respondentů nesouhlasí s dostupností 

osobních údajů člena rodiny na internetu.  

Tento předpoklad se nepotvrdil. 

2.6. Diskuze k dotazníkovému šetření 

Výsledky výzkumu sexuality, kterému se věnují odborníci z oblasti sexuologie, 

jsou většinou námětem na vydání celé knihy. Autor se mohl zaměřit jen na některé aspekty 

vnímání normy. 

2.6.1. Reakce respondentů 

Poznatky tazatelů a otázky, se kterými se setkali při dotazníkovém šetření od 

respondentů, byly pozitivní. Nejčastěji se respondenti ptali, na který předmět studenti tento 

dotazník mají. Po vysvětlení respondenti reagovali vstřícně s tím, že je to zajímavé, ale 

nikdy se s podobným dotazníkem nesetkali. V průběhu vyplňování dotazníku byla 

nejčastěji kladena tazatelům otázka, zda poradí nějakou sexuální deviace. Nevyskytnul se 

žádný případ, že by oslovený člověk odmítl vyplnit. Sdílnější a otevřenější dle 

subjektivního posouzení tazatelů byli lidé ve městech, v druhé věkové jednotce: od 31 do 

50 let včetně 

Mladí lidé několikrát reagovali spontánně, nejčastěji u otázky, která se týkala toho, 

zda se setkali ve svém okolí se sexuálně úchylným jednáním. Reakce byly pouze ústní. 

Vyskytla se také písemná reakce respondenta, který uvedl otázku, proč dotazník 

srovnává homosexualitu s úchylkami, respondenti, ale v několika případech uvedli, že jim 
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vadí zvýšený výskyt AIDS a to svádějí na podporu homosexuálů. Tazatelé dle propozic 

nezaujímali stanovisko a neposkytovali radu, co vyplnit. 

2.6.2. Další výsledky a vazby 

Předpoklad č. 1: Minimálně 70 % oslovených respondentů se orientuje v tom, co je 

sexuální úchylka. Předpoklad se nepotvrdil.  

Pokud bychom porovnávali výsledky jednotlivých otázek, respondenti se 

orientovali v pojmu pedofilie a označili ji za sexuální úchylku, u homosexuality správně 

uvedli, že za deviaci považována není. Stejně tak neuvedli alkoholismus a masturbaci jako 

deviaci. Masturbaci za sexuální úchylku označilo 7 (7 %) respondentů a to jak muži, tak 

ženy převážně v první věkové jednotce 18-30 let. V otázce č. 4: „Masochismus je deviantní 

chování, kdy dotyčného vzrušuje:“ uvedlo 63 (63 %) respondentů správně, že 

masochismus je deviantní chování, kdy dotyčného vzrušuje, když je ubližováno jemu. 

Ovšem 35 (35 %) respondentů zaměnilo pojem masochismus s pojmem sadismus a chybně 

uvedlo, že masochismus je deviantní chování, kdy dotyčného vzrušuje ubližovat druhým 

lidem. Autor se domnívá, že záměnnost vzniká tím, že pojem fetišistický sadismus bývá 

označován sadomasochismem (viz Teoretická část). Nejvíce takto chybně, tedy že 

masochismus je deviantní chování, kdy dotyčného vzrušuje ubližovat druhým a nikoli 

sobě, odpovídali respondenti ve věkové jednotce 18-30 let a to jak muži, tak ženy. 

Z celkového počtu bylo v této věkové jednotce celkem 19 (19 %) chybných odpovědí.  

 

Předpoklad č. 2: Nejméně 50 % oslovených respondentů se domnívá, že 

homosexualita je sexuální úchylka se nepotvrdil.  

Porovnáním výsledků se nedá říci, která věková jednotky, či pohlaví by se 

přiklonilo k chybné odpovědi. Obdobné je i vyhodnocení otázky č. 11: „Měla by existovat 

veřejně přístupná databáze homosexuálních lidí?“ Pouze 12 (12 %) respondentů by 

souhlasilo s tím, aby existovala. Odpovědi na otázku č. 13: „Schvalujete pochody 

homosexuálů, které se konají v mnoha státech včetně ČR?“ ukázaly, že pouze 36 (36 %) 

respondentů tyto pochody schvaluje. Pokud by se měli sami zúčastnit, na což se ptala 

otázka č. 14: „Zúčastnil/a byste se takového pochodu, abyste podpořil/a sexuální 

menšiny?“ 43 (43 %) respondentů by se nezúčastnilo a nesouhlasí s těmito pochody. 

Porovnáním výsledků docházíme pouze k drobným odlišnostem v odpovědích na tyto dvě 

otázky. Odpověď „Ne“ u všech respondentů věkové jednotky v obou otázkách byla pouze 
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u žen 61 a více let. Z těch respondentů, kteří neschvalují pochody homosexuálů, téměř 

polovina označila homosexualitu jako sexuální úchylku. Ve všech případech to byly ženy, 

ve věku 51 a více let. 

 

Předpoklad č. 3: Nejméně 50 % oslovených respondentů by veřejně publikovalo osobní 

údaje o deviantech na internetu. Předpoklad se nepotvrdil.  

Autor také zkoumal názor respondentů, zda se domnívají v otázce č. 17 „Je 

sexuální deviace vrozená?“ 39 (39 %) respondentů odpovědělo, že sexuální deviace je 

vrozená. 29 (29 %) respondentů odpovědělo, že sexuální deviace není vrozená. 32 (32 %) 

respondentů odpovědělo, že neví, zda sexuální deviace je vrozená. Správná odpověď na 

tuto otázku není jednoznačná. Autoři, kteří publikují v oblasti sexuologie, se shodují, že u 

většiny deviací neznáme přesnou etiopatogenezi, je velmi pravděpodobné, že příčinou je 

vrozená dispozice. Například Trojan uvádí, že: 

„Deviantní člověk si svoji odlišnost nevybral, narodil se s ní.“ (Trojan, 2009, str. 

135). 

 

Předpoklad č. 4: Nejméně 80 % oslovených respondentů by nesouhlasilo s veřejným 

publikováním osobních údajů o deviantech na internetu, pokud se jedná o jejich rodinné 

příslušníky, se rovněž nepotvrdil.  

Nepřímo s předpokladem č. 4 souvisí otázka č.2: „Setkal/a jste se někdy osobně 

v blízkém okolí - (například sousedi, příbuzní, partner/partnerka) s jednáním, které lze 

podle Vás označit jako sexuálně úchylné?“ Kde autor u 41 (41 %) respondentů z celkového 

počtu 100 zjistil, že se někdy osobně v blízkém okolí se sexuálně úchylným chováním 

setkali.  

Otázky č. 15 a 20 nesouvisely přímo s předpokladem, ale zkoumaly určitou míru 

tolerance k sexuálním deviacím osobní postoj. Z otázky č. 15 („Dovolil/a byste svému 

dítěti veřejně v televizi promluvit o otázce sexuálních deviací?“) vyplynulo, že 40 (40 %) 

respondentů by dovolilo svému dítěti veřejně v televizi promluvit o otázce sexuálních 

deviací, 30 (30 %) respondentů by to nedovolilo. Porovnáním odpovědí podle věkových 

jednotek a pohlaví bylo zjištěno, že například 7 mužů v jednotce 18-30 let by svému dítěti 

dovolilo hovořit v televizi o sexuálních deviacích a stejný počet, tedy také 7 mužů by to 

nedovolilo. U žen v této věkové jednotce byl poměr odpovědí jiný. 10 respondentek by 

dětem promluvit dovolilo a pouze 5 žen by to nedovolilo.  
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V otázce č. 20 „Pokud máte děti, či je plánujete, jste/budete liberální a do jejich 

sexuality jim nemluvíte/nebudete mluvit?“, 54 (54 %) respondentů je/bude liberální a do 

sexuality svých dětí nemluví či nebude mluvit. 22 (22 %) respondentů není/nebude 

liberálních.  

Dále bylo porovnáním výsledků zjištěno: 

Na otázku č. 1: „Setkal/a jste se někdy ve filmu, televizi, literatuře s jednáním, které 

lze podle Vás označit jako sexuálně úchylné?“, z celkového počtu 100 respondentů 83 (83 

%) odpovědělo „ano“. Z toho 15 (15 %) respondentů označilo za sexuální úchylku 

homosexualitu. 

V otázce č. 3 („Vyjmenujte, prosím, co nejvíce sexuálních úchylek, které znáte“), 

autora zajímalo, jaké pojmy respondenti označí za sexuální odchylku a zda se zde objeví 

pojmy, které dle MKN-10 sexuální úchylkou nejsou. Některé pojmy byly nesprávně 

gramaticky uvedeny, ale bylo patrné, o jakou sexuální úchylku se jedná. Zvláštností bylo 

nesprávné zařazení masturbace do sexuálních úchylek. A to celkem ve třech případech. Ve 

dvou případech byla označena respondenty ve věku 61 let a více a v jednom ve věku 31 – 

50 let a to ženou. V jednom případě se objevil jako sexuální úchylka nudismus. 

Respondentka byla žena ve věku 61 a více let a v jednom případě sex po tmě, který jako 

sexuální úchylku označil muž ve věkové kategorii 31 – 50 let. Častěji se objevil 

masochismus – 21x než sadismus – 19x, přesto, že se jedná o společensky závažnější 

projev sexuální odchylky. I přes toleranci spojení těchto dvou úchylek do mírné formy 

projevu zvanou BDSM, se i tento pojem objevil 2x a to u respondentů mužů ve věku 18 – 

30 let. Ti, kteří uváděli v seznamu pojem masochismus, také správně odpověděli na otázku 

č. 4., která se ptala na to, jak se masochismus projevuje. 

V otázce č. 5: „Je pedofilie sexuální úchylka?“ pouze 1 muž ve věku 51-60 let a 1 

žena ve věku 31-50let uvedli, že pedofilie sexuální úchylkou není. Muž označil za sexuální 

úchylku homosexualitu, ale veřejnou databázi homosexuálních lidí neschvaluje. Zato údaje 

o pedofilovi, který měl konflikt se zákonem, by zveřejnil. Žena za sexuální deviaci 

považuje onanování, ale masturbaci za sexuální úchylku nepovažuje. Masochismus je 

podle odpovědí této respondentky sexuální styk s osobou stejného pohlaví. Sexuální 

deviaci nepovažuje za vrozenou. 

V otázce č. 6: „Je homosexualita sexuální úchylka?“ bylo v jednom případě připsáno 

v dotazníku: „Homosexualita – politicky korektní by bylo napsat, že je to varianta ne 

úchylka (odchylka).“ Dodatek vepsal muž, ve věkové jednotce 31 – 50 let. Při analýze 
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tohoto dotazníku bylo zjištěno, že respondent v otázce č. 3 uvedl 6 správných deviací, 

zveřejnění údajů o deviantovi na internetu by schválil v případě konfliktu se zákonem u 

pedofilie, ale neschválil u fetišismu. Databáze homosexuálních lidí, by podle tohoto 

respondenta existovat neměla. Na závěr do dotazníku respondent ještě uvedl poznámku: 

„Docela mi leze na nervy všudypřítomné zveličování významu sexu, jakoby na ničem 

jiném ani nezáleželo, omlouvání až pobízení k nevěrám, zneužívání sexuality 

v reklamách.“ 

Otázka č. 7 zjišťovala názor, zda je alkoholismus sexuální úchylkou. Alkoholismus 

může být závažným problémem, ale nikdo z respondentů si nemyslí, že by to byla sexuální 

úchylka. Pouze odpověď „Nevím“ u 3 respondentů může vést k domněnce, že 

alkoholismus může být spojen se sexuálně společensky nepřijatelným chováním. 

Respondenti, kteří uvedli odpověď nevím, byly ženy. Z hlediska partnerských vztahů je 

známo, že alkohol může být spouštěčem projevů násilí v rodině a to může být propojeno na 

agresivní chování v oblasti sexuality. 

V otázce č. 8 byl zjišťován názor zde si respondenti myslí, že je sexuální úchylkou 

masturbace. V historii byla masturbace skutečně považována za sexuální úchylku, ale dnes 

je některými sexuology doporučována jako zdraví prospěšná. Počet respondentů, kteří se 

domnívají, že se jedná o sexuální úchylku je rovnoměrný mezi muži i ženami, 5 

respondentů, kteří odpověděli „Ano“ je ve věku 18-30 let. Žádná zvláštní vazba zde nebyla 

prokázána. 

Otázka č. 9: „Pokud člověk trpí pedofilií a měl již konflikt se zákonem, měly by se 

osobní údaje (například jméno, bydliště a fotografie) tohoto člověka zveřejnit na 

internetu?“ V této otázce, v souvislosti s výsledky z otázky č.5, je respondentům jasné, že 

pedofilie je sexuální úchylka. Není blíže specifikováno, o jaký konflikt se zákonem se 

jednalo. Poměrně velká část však není přesvědčena o nutnosti zveřejnit údaje o takovýchto 

lidech na internetu. Zveřejnění je problematické a dotýká se svobody člověka a dostalo by 

se do rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

Otázka č. 10: „Pokud člověk trpí fetišismem a neměl dosud konflikt se zákonem, 

měly by se osobní údaje (například jméno, bydliště a fotografie) tohoto člověka zveřejnit 

na internetu?“  V této otázce, je situace odlišná od otázky č. 9. Společenská nebezpečnost je 

nižší a dá se předpokládat, že lidé trpící fetišismem, pokud se nedopustili přestupku či 

trestného činu jsou anonymní a nedá se soudit, kdo touto úchylkou trpí. Autor nezkoumal 

provázanost odpovědí obou otázek. Zde výsledek ukazuje, že 13 % respondentů si myslí, 
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že by údaje o fetišistech měly být zveřejněny V případě pedofilie v předchozí otázce 

naopak 20 % lidí nesouhlasí se zveřejněním.  

Otázka č. 11: „Měla by existovat veřejně přístupná databáze homosexuálních lidí?“ 

V otázce č.3 žádný z respondentů neuvedl homosexualitu jako sexuální úchylku. V otázce 

č.6 si 19 % respondentů myslí, že homosexualita sexuální úchylkou je. Mezi těmito 

odpověďmi je rozpor. 19 % respondentů by tedy chtělo údaje o těchto lidech zveřejnit a 

udržovat takovouto databázi. Podobně jako v předchozím případě s fetišismem, kde se ale 

o úchylku jednalo, narážíme na nemožnost takovouto databázi pořídit a plnit údaji. Jednalo 

by se o závažný zásah do osobních svobod.  

Otázka č. 12: „Pokud člověk trpí sexuální úchylkou a spáchal trestný čin, jak by 

měl být potrestán?“ 67 (40,1 %) odpovědí respondentů bylo pro léčbu člověka trpícího 

sexuální úchylkou, který spáchal trestný čin v ústavu. 43 (25,7 %) odpovědí respondentů 

bylo pro potrestání takového člověka vězením. 29 (17,4 %) odpovědí respondentů bylo pro 

potrestání kastrací. 16 (9,6 %) odpovědí respondentů bylo pro zveřejnění jména, bydliště a 

fotografie tohoto člověka na internetu. 12 (7,2 %) odpovědí respondentů bylo pro trest 

smrti.  

V otázce položené respondentům není uvedeno, o jak závažný trestný čin se jedná, 

není tedy patrné, zda při tomto trestném činu došlo například k ublížení na zdraví, nebo 

pouze ke krádeži. Na tuto skutečnost zareagovali 4 respondenti, kteří uvedli do poznámky 

u této otázky, že trest závisí na závažnosti spáchaného deliktu. Škála odpovědí a 

kombinace byly velmi různorodé. Spojováno bylo vězení a léčba v ústavu, nebo kastrace a 

trest smrti. Někteří respondenti uvedli 1 možnost, nejvíce byly uvedeny možnosti 4. Dlaší 

vazby autor nezkoumal. 

Otázka č. 13: „Schvalujete pochody homosexuálů, které se konají v mnoha státech 

včetně ČR?“ Přestože v otázce č. 3 žádný z respondentů neuvedl homosexualitu jako 

sexuální úchylku, jak bylo uvedeno výše, v otázce č. 6 si 19 % respondentů myslí, že 

homosexualita sexuální úchylkou je. Zde rovněž větší část respondentů neschvaluje 

pochody homosexuálů. Ukazuje to na to, že většina respondentů nechce, aby tato sexuální 

orientace byla veřejně prezentována.  

Otázka č. 14: „Zúčastnil/a byste se takového pochodu, abyste podpořil/a sexuální 

menšiny?“ Tato otázka se zaměřila na osobní vyjádření vztahu k pochodu, navazuje tedy 

na otázku minulou. Nyní již nejde jen o vyjádření postoje, ale čin. Odpovědi se mírně 

odlišují. Většina respondentů by se nezúčastnila. Celkem 77 %. Ale oproti minulé otázce 



47 
 

se více respondentů vyjádřilo negativně k pochodům samým a vyjádřilo se, že je 

neschvaluje. Téměř polovina respondentů, kteří pochody neschvalují a nezúčastnili by se 

jich, ale uvedla v otázce č. 20, že jsou/budou liberální a do sexuality svých dětí nemluví 

nebo nebudou mluvit. Další analýzou bylo zjištěno, že z těchto respondentů, kteří se 

považují za liberální, pouze 9 by podle odpovědí v otázce č. 15 dovolilo svému dítěti 

veřejně promluvit o otázce sexuálních deviací. V jednom případě respondent připsal 

poznámku: „Pokud by k nim měl co říci.“ 

Otázka č. 16: „Pokud by se vyskytla sexuální deviace u člena Vaší rodiny, měly by 

být osobní údaje o něm (například jméno, bydliště a fotografie) vyhledatelné na internetu?“ 

5 (5 %) respondentů souhlasí s tím, pokud by se vyskytla sexuální deviace u člena jejich 

rodiny, že by měly být osobní údaje o něm (například jméno, bydliště a fotografie) 

vyhledatelné na internetu. 36 (36 %) respondentů s tím souhlasí, pokud by člen rodiny 

spáchal trestný čin. V odpovědích na otázku č. 9 většina respondentů uvádí, že údaje o 

pedofilovi, který již měl konflikt se zákonem, mají být zveřejněny. Je pochopitelné, že 

pokud jde o vlastní rodinu stanovisko tak rozhodné není.  

Otázka č. 18: „Vadilo by Vám bydlet v jednom domě s homosexuálem?“ Otázka 

míří na toleranci respondentů. Správná odpověď neexistuje. Vzhledem k tomu, že sexuální 

orientace je oblast velmi soukromá, jednalo se o velmi hypotetickou situaci. 

16 (16 %) respondentů odpovědělo, že by jim vadilo bydlet v jednom domě 

s homosexuálem. Zvláštností je, že odpovědí „Ano“ byly nejčetnější v jednotce muži 18-30 

let, celkem 8 (8 %) respondentů. 6 z nich uvedlo v otázce č. 6 homosexualitu jako sexuální 

úchylku. 

Otázka č. 19: „Jste spokojený/á se svou sexuální orientací?“ Pouze jedna 

respondentka ve věkové jednotce 31-50 let nemá jistotu a neví, zda spokojena je. Tato 

respondentka zařadila homosexualitu k sexuálním úchylkám, ke možnosti zveřejnění 

osobních údajů v databázi se vyjádřila volbou „nevím“. 

2.7. Závěr praktické části bakalářské práce 

V praktické části se autorovi podařilo prozkoumat stanovené předpoklady. 

Předpoklad č. 1, že se 70 % oslovených respondentů orientuje v tom, co lze označit za 

sexuální úchylku, se nepotvrdil. Počet vypsaných pojmů a názvů sexuálních úchylek či 

dysfunkcí v otázce, kde měli respondenti pojmy vypsat, byl vysoký (284), ale přesné 
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rozpoznání toho, co je a co není sexuální úchylkou podle MKN-10 nedosáhlo stanovené 

hranice.  

V předpokladu č. 2 nebylo potvrzeno, že by se odlišoval laický a odborný názor na 

homosexualitu a ta by byla respondenty považována za sexuální deviaci. Respondenti 

v otázkách týkajících se snášenlivosti k lidem patřícím k této menšině projevili svou 

toleranci. 

Předpoklady o ochotě připustit zveřejňování informací o sexuálních deviantech tak, 

aby byly veřejnosti k dispozici, se rovněž neprokázaly. V tomto bodě byla prokázána určitá 

vazba na to, že se zveřejněním údajů by respondenti souhlasili v případě spáchání trestného 

činu. Ale nebyla prokázána vazba na předpoklad č. 4, že by 80 % respondentů nesouhlasilo 

se zveřejněním údajů, pokud by se jednalo o vlastní rodinu. 
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Závěr 

 V teoretické části autor zmiňuje negativní vývoj ve společnosti v oblasti sexuality, 

tak jak je zmiňován některými odborníky. Rovněž ale zmiňuje pozitivní změny především 

v oblasti osvěty a sexuální výchovy. Udělat hlubší průzkum historických pramenů a 

porovnat dějinný vývoj vnímání sexuálních úchylek se ukázalo jako náročné. 

V praktické části se autorovi podařilo ověřit a vyhodnotit stanovené předpoklady. 

Bakalářská práce prokázala, že orientace společnosti v tom, co je sexuální deviace není 

přesná. Společnost ale respektuje právo sexuálních menšin. Respektuje také svobodu lidí 

postižených sexuální deviací a neschvaluje zveřejňování údajů o sexuálních deviantech. 

Pozitivně je nutno hodnotit, že nedošlo k negativním ohlasům respondentů během 

vyplňování dotazníku a výzkum byl pojat se zájmem o tuto problematiku.  
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