
 

 

Anotace  

I když se tak na první pohled nemusí zdát, pod fenoménem znásilnění se ve 

skutečnosti skrývá mnohem více, než by kdokoliv, kdo se s tímto problémem, resp. jeho 

řešením nikdy nesetkal, mohl vůbec říci. A co hůř, právě tito lidé, v naprosté většině případů 

muži, mají naopak sklony tento zločin bagatelizovat a pod vlivem neznalosti a mýtů se 

znásilněním spojených nebo dokonce náboženství či ideologie jej často vnímat jako obětí 

smyšlený, resp. na vůli pachatele vůbec nezávislý. A protože cílem této práce není jen pohled 

na znásilnění z hlediska trestněprávního, ale také kriminologického, tj. pohled z hlediska celé 

řady jiných vědních disciplín, že je tomu opravdu tak, a že na znásilnění tímto způsobem 

pohlíženo skutečně být nemůže, je - o nic méně důležitějším - úkolem této práce rovněž.   

Stěžejní část předkládané práce, coby práce nazírající na řešenou problematiku 

zejména z hlediska trestněprávního, a její hlavní badatelský přínos tvoří nejen rozbor 

jednotlivých znaků skutkové podstaty trestného činu znásilnění, ale v jeho rámci pak 

především pokus o úplnou kategorizaci všech dosud uvažovaných i neuvažovaných podob 

sexuálního chování do jednotlivých - zákonem stanovených - forem pohlavního styku. Totéž 

potom platí a za hlavní badatelský přínos této práce lze pokládat i pohled na 

problematiku osoby pachatele, v této souvislosti pak zejména problematiku vlivu jednotlivých 

deviací a návykových látek na sexuální chování pachatele z hlediska jeho příčetnosti či 

zmenšené příčetnosti. Jako u jednotlivých druhů sexuálního chování je tomu tedy tak i v této 

části práce a i zde je jejím hlavním cílem pokus o pokud možno co nejúplnější utřídění a 

popis všech u pachatelů trestného činu znásilnění představitelných a jejich chování i 

ovlivňujících sexuálních deviací a návykových látek.  

Vedle těchto stěžejních bodů pak seznamuje tato práce její čitatele i s dalšími, se 

znásilněním více či méně souvisejícími, aspekty, vývojem společenského vnímání a právní 

úpravy znásilnění počínaje, přes již zmíněné instituty ryze trestněprávní, obětí znásilnění 

z hlediska kriminologického, psychologického či sociologického konče. Samotný závěr je pak 

věnován právní úpravě trestného činu znásilnění podle práva anglického a jeho srovnání s 

právem našeho státu.  


