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ABSTRAKT 

 

V diplomové práci se zaměřuji na historickou proměnu společenské konstrukce sexuality 

v otázce českého trestního práva. Primárními prameny pro analýzu jsou trestní zákoníky z let 

1950, 1961 a 2009 doplněné o vydané novelizace. Mým cílem je pomocí hloubkové textové 

analýzy s využitím genderové optiky poukázat na historickou proměnlivost diskursu sexuality 

a odhalovat související významy zahrnuté v analyzovaných textech. Zaměřuji se rovněž na 

způsob, jakým je v pramenech konstruován gender a jaké pojetí maskulinity a femininity je 

zde ve vztahu k trestným činnostem v oblasti sexuality předkládáno. Jakým způsobem se 

v zákonících jako ve všeobecně platných dokumentech projevuje snaha o sociální kontrolu 

sexuality? Nejdůležitější klíčová slova jsou: gender, diskurs, jazyk, trestní právo, sexualita.  

 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on historical changes in the social constructions of sexuality, particularly 

in the czech criminal law. Primary sources for the analysis are criminal codes issued in 1950, 

1961 and 2009, including relevant amendments. The aim of the research is (by use the in-

depth textual analysis and critical gender position) to highlight the historical changeability of 

the discourse of sexuality and to uncover related meanings in all texts used for the analysis. I 

also focus on the specific way, how it comes to the social construction of gender and thus 

which representation of masculinity and femininity is possible to see in the criminal law 

related to the defined criminal acts related to the sexuality. Criminal codes are understood as 

the official, universally applicable documents. How the czech criminal law contributes to the 

social control of sexuality? The most imporant keywords are: gender, discourse, language, 

criminal law, sexuality.  
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1. ÚVOD 

 

 

„Persons are not ‚criminals‘ unless a law defines their behavior as ‚crime‘“. 

PAMELA A. ROBY 

 

Celé mé magisterské studium na katedře genderových studií provázela touha pochopit, 

proč ve společnosti dochází k nespravedlnostem. Z jakého důvodu jsou někteří jedinci 

považováni za méně hodnotné nežli ostatní? Ptala jsem se sama sebe, co je tou silou, která 

pohání lidské chování vedoucí k diskriminaci. Proč tíhneme k hodnocení jedinců na základě 

kritérií, které jsou pro určení lidského charakteru druhotné, a lpíme na normách, které nás 

v určitých směrech mohou limitovat? 

Žijeme ve společnosti, založené na psaných i nepsaných pravidlech, která nám sdělují, 

jak máme přistupovat sami k sobě i k našemu okolí. Naše chování v této společnosti je vedeno 

normami, které si ne vždy plně uvědomujeme. Často mohou být velmi důmyslně skryté pod 

rouškou „přirozenosti“. Ačkoli normy a pravidla jsou ve společnosti nezbytné, mohou 

v určitém směru působit diskriminačně a přispívat k nižší kvalitě života některých jedinců.  

Součástí této sítě pravidel jsou zákony. Chápeme je jako oficiální prameny, dle kterých 

bychom se měli řídit. Pomáhají nám orientovat se v tom, co je dobré a co špatné a vytyčují 

hranice, stanovují normy. Dle běžného povědomí jsou tu proto, aby nám pomáhaly. Chránily 

nás. Jedná se však vždy nutně o ochranu jedinců? Jakou roli zde hrají zájmy státu a 

společnosti? I zákony jsou pro společnost nepostradatelné. Je však třeba se ptát, zda-li fungují 

správně. Zda jsou normy, které nastavují, vždy v pořádku. Zda nemohou v některých 

případech napomáhat dalšímu utváření nerovností.  

Postupně jsem si uvědomila, že je třeba jít hlouběji a chápat zákony a normy jako 

instituce, reprezentující a odrážející společenský kontext, ve kterém vznikají. Právě na tento 

kontext je třeba se zaměřit. Způsob uvažování se vždy promítá do tvorby pravidel 

ve společnosti, zde zákonů. Zásadní roli v tomto procesu hraje jazyk, který nejenže z velké 

části napomáhá znevažování všech „jiných“ identit, identit neodpovídajících převládající 

normě. Může mít rovněž moc změnit naše myšlení. To, jakým způsobem o sobě i okolí 

uvažujeme, je výrazně ovlivněno tím, jaký jazyk máme k dispozici a jak jsme zvyklí o dané 
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věci promlouvat a uvažovat. Tento způsob hovoření a myšlení o věcech se liší v rámci různých 

kultur a historických období, což poukazuje na jeho neustálou proměnlivost, ale i prostor 

na změnu.  

V rámci diplomové práce se zaměřuji na české trestní právo jako na pramen, 

předkládající dle společnosti ty nejzávaznější a nejnebezpečnější činy. V tomto ohledu 

považuji za velmi zásadní položit si otázku, zdali je opravdu prokázaný škodlivý vliv daných 

trestných činů na společnost? Na životy nás všech? Pokud ne, proč jsou dané činy trestné? 

Nejedná se pouze o snahu společnosti bránit sebe sama a udržet vše „pod kontrolou“? 

Zaměřuji se přitom na oblast sexuality, jelikož se jedná o významnou součást našich 

každodenních životů. Přijetí určité sexuální identity má vliv na chápání toho, kým jsme a kým 

se sami být cítíme. Sexualita však není pouze záležitost osobní, soukromá. Je třeba ji také 

vnímat v kontextu státu a společnosti, usilující o její kontrolu za účelem prosazování vlastních 

mocenských zájmů.  

1.1. Téma práce, cíle a výzkumné otázky 

 

V diplomové práci se zaměřuji na historickou proměnu společenské konstrukce diskursů 

týkajících se sexuality v českém trestním právu. Primárními prameny pro analýzu jsou tři 

trestní zákoníky z let 1950, 1961 a 2009
1
, doplněné o vydané novelizace

2
. Jedná se časově 

o tři poslední verze českého trestního práva, rozpětí 65 let (poslední novelizace byla vydána 

v roce 2015) považuji pro tuto analýzu za dostačující. Období od roku 1950 do roku 1989 je 

                                                           
1
 trestní zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon č. 40/2009 Sb.  

2
 Během sledovaného časového úseku došlo k vydání následujících novelizací trestního zákona (výčet zahrnuje 

rovněž vydání samostatných zákonů, které trestní zákon novelizují): č. 63/1956 Sb., č. 68/1957 Sb., č. 120/1962 

Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 

Sb., č. 47/1990 Sb., č. 84/1990 Sb., č. 175/1990 Sb., č. 545/1990 Sb., č. 490/1991 Sb., č. 557/1991 Sb., č. 

290/1993 Sb., č. 38/1994 Sb., č. 91/1994 Sb. (Nález Ústavního soudu ČR), č. 152/1995 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 

103/1997 Sb. (Nález Ústavního soudu ČR), č. 253/1997 Sb., č. 92/1998 Sb., č. 112/1998 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 

167/1998 Sb., č. 96/1999 Sb., č. 191/1999 Sb., č. 210/1999 Sb., č. 223/1999Sb., č. 238/1999 Sb., č. 305/1999 Sb., 

č. 327/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 101/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 121/2000 Sb.,  č. 405/2000 

Sb., č. 120/2001 Sb., č. 139/2001 Sb., č. 144/2001 Sb., č. 256/2001 Sb., č. 265/2001 Sb., č. 3/2002 Sb., č. 

134/2002 Sb., č. 285/2002 Sb., č. 482/2002 Sb., č. 218/2003 Sb., č. 276/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 52/2004 

Sb., č. 91/2004 Sb., č. 537/2004 Sb., č. 587/2004 Sb., č. 692/2004 Sb., č. 45/2005 Sb. (Nález Ústavního soudu 

ČR), č. 239/2005 Sb. (Nález Ústavního soudu), č. 411/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 79/2006 Sb., 

č. 112/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 135/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 227/2006 Sb., č. 267/2006 

Sb., č. 314/2006 Sb., č. 320/2006 Sb., č. 343/2006 Sb., č. 178/2007 Sb., č. 271/2007 Sb., č. 297/2007 Sb., č. 

122/2008 Sb., č. 306/2009 Sb., č. 181/2011 Sb., č. 330/2011 Sb., č. 357/ 2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 

Sb., č. 458/2011 Sb., č. 193/2012 Sb., č. 360/2012 Sb., č. 390/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 494/2012 Sb., č. 

105/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 259/2013 Sb. (Nález Ústavního soudu ČR), Č. 141/2014 Sb., č. 86/2015 Sb., č. 

165/2015 Sb. (účinnost od 1. 9. 2015).  
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charakterizováno vládnoucím komunistickým režimem, jehož prosazovaná politika měla 

na výslednou podobu trestního zákona výrazný vliv. Vývoj trestního práva po roce 1989 je 

pak ovlivněn vydáním Listiny základních práv a svobod s účinností od 1. 1. 1993 a především 

vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004. Přijetí ČR do EU vedlo 

k implementaci mnoha legislativních opatření EU do českého práva
3
. 

Téma považuji za důležité z důvodu všeobecné platnosti oficiálních dokumentů ČR 

pro aplikaci trestního práva a na nich založeného vynášení rozsudků. Je třeba si uvědomit, že 

tyto prameny pouze neodrážejí převládající společenské normy, ale rovněž se podílejí na jejich 

spoluutváření. Vykonávání práva na jejich základě má za následek zachovávání stávajících 

společenských diskursů, které pomáhají udržovat a zároveň reprodukují obrazy lidské 

sexuality. Vycházím rovněž z předpokladu, že dokumenty nezohledňují gender jako sociální 

konstrukt, ale staví jej na roveň biologickému, a tedy (údajně) neměnnému, pohlaví.  

Mým cílem bude pomocí hloubkové textové analýzy zmíněných dokumentů a 

prostřednictvím genderové optiky sledovat způsob, jakým je tematizována lidská sexualita, a 

poukázat na historickou proměnlivost souvisejících diskursů (včetně snahy o určení diskursů 

spojovaných s tématem sexuality s využitím genderu jako analytické kategorie). Rovněž se 

pokusím v textech odhalovat institucionalizované androcentrické hodnotové vzorce, které 

mohou mít za následek jednostranné pojetí femininity a maskulinity v oblasti trestního práva. 

Hlavní otázky, které si budu pokládat, pak budou následující: Jaké diskursy sexuality lze 

v trestních zákonících určit a jakým způsobem se historicky mění jejich význam? Jakou roli 

hraje při produkci významů spojených se sexualitou v trestním právu jazyk? Jak se v trestním 

zákoně projevuje snaha společnosti o sociální kontrolu sexuality? 

Sexualitu nelze myslet odděleně od genderu, jedná se o vzájemně propojené kategorie, 

které bez sebe nemohou existovat. Vzájemná provázanost je patrná například z existence tzv. 

dvojího metru v pohledu na sexualitu, kdy je určité sexuální chování chápané v kontextu 

femininity odsuzováno či trestáno, zatímco z pohledu maskulinit přehlíženo či promíjeno 

(Renzetti, Curran, 2003: 219).  

                                                           
3
 Trestní zákon ČR pak reaguje v souvislosti s tématem sexuality zejména na: rámcové rozhodnutí Rady o 

potírání obchodování s lidmi (2002/629/JVV), rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2004/68/SVV ze dne 

22. prosince 2003, o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii; Úmluvu Rady Evropy o 

ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním /PC-ES (2007) 6 E FIN/.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A1mcov%C3%A9_rozhodnut%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropsk%C3%A9_unie
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V analýze vycházím z feministické teorie, která poskytuje dostatečný základ 

pro možnost kritického zhodnocení způsobu reprezentace sexuality, pohlavních a genderových 

identit v analyzovaných dokumentech. Předpokládá totiž, že genderová nerovnost není 

výsledkem biologických daností, ale vzniká jako důsledek kulturní interpretace rozdílů mezi 

pohlavími (Morris, [1993] 2000: 11). Třetí vlna feminismu, nastupující v zahraničí přibližně 

od 90. let 20. století mimoto nabízí nové možnosti snahy o dekonstrukci binárních kategorií 

mužství/ženství a dalších (Knotková-Čapková, 2011: 14). Feministickou teorii dále obohacuji 

o poststrukturalistický přístup, v jehož rámci usiluji o kritiku tzv. binárních opozic, neboť 

tento „jazyk binarity“ omezuje naše chápání světa pouze na protikladný a hierarchický způsob 

(Zábrodská, 2009: 30). Tyto hierarchické binární opozice je z pohledu feministického 

poststrukturalismu třeba rozpoznat a destabilizovat a s nimi rovněž nerovnosti ve společnosti 

(ibid). V souladu s tímto přístupem si kladu otázku, jaké diskursy a kulturní praktiky utvářejí 

genderové vztahy v kontextu trestního práva. Analyzuji přitom zahrnuté binární opozice a 

zaměřuji se na snahu o jejich rozvolnění.  

1.2. Vymezení badatelské pozice – vlastní pozicionalita 
 

Při analýze diskursů sexuality v českých trestních zákonících je třeba si uvědomit vlastní 

pozici. Analyzuji diskursy, jejichž jsem sama do velké míry součástí. Má vlastní lokace mne 

předurčuje k určitému chápání věcí a vymezuje mi hranice, které je velmi obtížné překročit. 

V práci se pokouším tyto hranice narušit, jít za hranice vlastních možností.  

Pozice, z jaké k psaní práce přistupuji, je nepochybně ovlivněna tím, že jsem 

heterosexuální žena, bílé barvy pleti, příslušnice národnostní většiny a střední třídy. Jsem 

definována evropskými a českými kulturními a společenskými tradicemi. Má pozicionalita je 

rovněž výrazně ovlivněna tím, že se identifikuji jako feministka. Tuto část mé identity jsem 

přijala postupně a nikoli bez úskalí. Její přijetí je pro mne odrazem ztotožnění se s určitým 

pohledem na život a na svět okolo mne. Feminismus pro mne znamená snahu o život 

bez nerovností, předsudků a nenávisti. Předpokládám, že současná společnost je založena 

na pravidlech a normách, která vedou ke vzniku diskriminačního jednání. Proti tomuto 

uspořádání se vymezuji a mým cílem je pracovat na větší kvalitě života jedinců ve společnosti, 

ve které žiji. Jeden z prostředků pro dosažení tohoto cíle je pro mne právě odhalování pravidel 
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a norem, poukazování na jejich společenskou konstruovanost a v konečném důsledku snaha 

o jejich dekonstrukci.  

Ztotožňuji se však s  Kateřinou Zábrodskou, která poukazuje na jistá úskalí podobného 

způsobu vymezování vlastní pozicionality (2009: 15-16). Vždy totiž existuje řada faktů 

o vlastním „já“, která jsou zamlčená, mnohdy plně neuvědomovaná, ale přesto mají vliv na to, 

jakým způsobem o věcech uvažujeme. Přikláním se ke koncepci „pohyblivého subjektu“ (dále 

například Patti Lather, 1991, Laurel Richardson a Elizabeth St. Pierre, 2005 cit. in Zábrodská, 

2009), se kterým Zábrodská pracuje, předpokládajíc, že vztah mezi subjektem a textem je 

obousměrný. Věřím, že „subjekt, který začínal psát tento text, není totožný se subjektem, který 

jej dokončil, a že text není o nic více výtvorem mým, než já jsem výtvorem tohoto textu“ 

(Zábrodská, 2009: 16). V souladu s konceptem politiky lokace je mým cílem pracovat 

na výzkumu v diplomové práci s vědomím reflexe a především odpovědnosti za tvorbu vědění 

(Lorenz-Meyer, 2005). Usiluji o dekonstrukci a hloubkovou analýzu povahy vědění 

o sexualitě, které je nám předkládáno v rámci trestního zákona. Zároveň se však sama do jisté 

míry podílím na reprodukci stávajících diskursů, jelikož není možné se od této sítě pravidel a 

způsobů uvažování zcela oprostit.  

Sexualita je v naší společnosti stále ještě něco, o čem se příliš nemluví. Velmi často je 

tabuizovaná, umlčovaná, popíraná. Já sama ji vnímám jako téma osobnějšího, citlivějšího 

charakteru. Téma, které nesdílím s každým. A jak poznamenává trefně Michel Foucault 

([1976] 1999), při otevírání tohoto diskursu cítím určitý druh revolty. Má práce je rovněž 

založena na základním principu feministické politiky, a sice univerzalistickém konceptu 

morálky – předpokladu, že každý člověk musí požívat stejné úcty a respektu k osobnosti – 

bez ohledu na pohlaví, věk, příslušnost k určité skupině apod. (Nagl-Docekal, [2000] 2007). 

1.3. Struktura práce 
 

V rámci teoreticko-koncepční části diplomové práce nejprve představuji základní pojmy, 

z nichž vycházím. Zaměřuji se na ukotvení pojmů pohlaví a gender ve feministické teorii a 

diskutuji jejich vzájemný vztah. Jelikož pracuji s genderem jako analytickým nástrojem, 

odděleným od pojmu pohlaví, považuji tuto část za nezbytnou. Dále se věnuji problematice 

sexuality v kontextu feministických teorií, čímž přibližuji pozice, ze kterých do výzkumu 

vstupuji.  
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Následně se zaměřuji na klíčovou roli jazyka, který uděluje věcem význam a díky 

němuž byl umožněn vznik analyzovaných pramenů. Poukazuji na zakotvenost našeho myšlení 

v jazyce a představuji jeho nepopiratelnou roli při tvorbě významů. Přibližuji teorii 

reprezentace Stuarta Halla a její provázanost s produkcí významů v rámci trestních zákoníků. 

Upozorňuji na problematiku zdánlivé „objektivity“ oficiálních dokumentů, které realitu pouze 

nezaznamenávají, ale spoluutvářejí. 

Jelikož se zabývám historickými proměnami diskursu sexuality, považuji za důležité 

věnovat se dále teorii diskursu, procesu jeho produkce, udržování a reprodukce ve společnosti. 

Jak se v tomto kontextu projevuje moc? Jakou povahu má vědění, které je nám v rámci 

trestních zákoníků předkládáno? Vycházím rovněž z předpokladu, že právě prostřednictvím 

oficiálních dokumentů trestního práva se projevuje snaha společnosti kontrolovat lidskou 

sexualitu a „bránit sebe sama“.  

V souvislosti s tématem analyzovaných pramenů se dále věnuji problematice trestního 

práva ve vztahu k feminismu (potažmo genderu jako analytické kategorii) v obecné rovině a 

rovněž krátce představuji jak historii feministického pojetí trestního práva, tak současné české 

i zahraniční debaty v této oblasti.  

Následně stručně představuji analyzované verze zákoníků včetně zasazení 

do historického kontextu, následuje metodologická část a poté klíčová součást diplomové 

práce věnovaná vlastní analýze dokumentů. V rámci analýzy nejprve představuji téma 

sexuality v trestních zákonících komplexně a kriticky uvažuji rovněž nad tématy, která 

v analyzovaných pramenech zcela schází. Postupně se dále zaměřuji na jednotlivá témata a 

analyzuji jejich způsob zobrazování, včetně souvisejících diskursů.  

2. TEORETICKO-KONCEPČNÍ ČÁST 

2.1. Základní teoretická východiska 
 

Hlavní oblast zájmu pro mne v diplomové práci představuje sexualita a související 

diskursy v českém trestním právu. Následující kapitoly se tedy zaměřují primárně na přiblížení 

tématu v kontextu feministické teorie a teorie diskursu. Sexualitu však nelze myslet 

bez genderu. Jejich vzájemné propojení je velmi komplikované, je však třeba mít jej 

na paměti. Jak upozorňuje Judith Butler ([1990] 2014), projevy naší sexuality určitým 
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způsobem ovlivňují náš gender. Performování normativní sexuální role (v naší společnosti 

konstruována jako heterosexualita) zároveň posiluje stabilitu normativní genderové role. 

Společenské konstrukce preferovaného maskulinního a femininního chování slouží rovněž 

k upevnění dominantního heterosexuálního rámce. Pouze tehdy, chováme-li se jako „správná“ 

žena a „správný“ muž (tedy dle „předepsaných“ genderových rolí), mohou existovat i 

heterosexuální vztahy v jejich normativní podobě.   

2.1.1. Ukotvení pojmů pohlaví a gender ve feministické teorii a jejich vzájemný vztah  
 

„Každá společnost, každá doba si vytváří vlastní obraz ženství a mužství – souhrn 

očekávání, předsudků a společenských norem“ (Valdrová, 2004: 10). V rámci akademického i 

neakademického prostoru doposud výrazně převládá snaha definovat „gender“ (tedy toto 

„ženství“ a „mužství“) jako soubor určitých společensky a kulturně osvojených charakteristik, 

přisuzovaných jednomu či druhému pohlaví (Zábrodská, 2009: 24). Bývá vykládán jako určitá 

společenská „nadstavba“ biologického pohlaví. Pojem „pohlaví“ je poté chápán jako soubor 

fyziologických, hormonálních a anatomických rozdílností mezi muži a ženami (ibid). 

Dichotomické pojetí pohlaví a genderu zdánlivě nabízí možnost široké variability 

genderových identit, díky jejichž sociálně konstruovanému původu lze předpokládat určitou 

nezávislost na biologickém pohlaví. Tento dualismus však může způsobovat mnohá omezení.  

Způsob chápání „pohlaví“ vychází ze společensky schválených biologických kritérií 

klasifikace osob jako žen a mužů (West, Zimmerman, 1987: 127). Jako kritéria zde mohou 

sloužit vzhled pohlavních orgánů či typ chromozomů před narozením – nicméně ne vždy 

spolu musí vzájemně korespondovat. Pohlavní kategorie (muž a žena), do které je jedinec 

na základě kritérií výše zařazen, nemusí vždy nutně odpovídat pohlaví (ibid).  Jedinec 

s „mužským“ vzhledem pohlavních orgánů ale neodpovídajícím typem chromozomů se tak 

může ucházet o zařazení do pohlavní kategorie muže/ženy, přestože nesplňuje všechna kritéria 

pro dané pohlaví
4
.  

Vedle toho je termínu „gender“ v současné době také stále více využíváno mimo 

akademickou sféru, často je však (kromě výše popsaného pojetí jako sociální „nadstavby“ 

                                                           
4
 Významnou studií v tomto směru je práce Garfinkela (1967), případová studie transsexuálky Agnes, která byla 

vychovávaná jako chlapec, v sedmnácti letech přijala ženskou identitu a později prodělala operaci pohlaví. Agnes 

nedisponovala společensky schválenými biologickými kritérii klasifikace, zařazující ji jako příslušnici ženského 

pohlaví. Sama sebe ale za ženu považovala, byť s penisem – biologickým mužským pohlavním orgánem.  
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biologického, neměnného a přirozeného pohlaví) pojímán pouze jako určité synonymum 

k biologickému pohlaví ženy a muže. Nutno podotknout, že tohoto zjednodušení se mnohdy 

dopouštěly a dopouštějí i některé feministické teoretičky (v zahraničním prostředí zejména 

v průběhu 60. – 70. let, jak upozorňují např. West, Zimmerman (1987).  

Pracovat s pojmem „gender“ výhradně jako se společenským, kulturním a 

psychologickým konstruktem, který je jen jakousi „nástavbou“ biologických těl jednoznačně 

implikuje, že existují pouze dva gendery, založené na dvou pohlavích (McElhinny, 2003: 23, 

Butler, [1990] 2014: 43). Podobné dualistické pojetí pohlaví a genderu s sebou zároveň nese 

předpoklad, že tyto rozdíly jsou nutné pro prokreativní sexualitu. Ta je v tomto případě 

chápána a konstruována pouze jako heterosexualita (McElhinny, 2003: 23). Na základě tohoto 

dichotomického uvažování dochází ke vzniku limitujících norem, které činí život některých 

jedinců ve společnosti méně kvalitní.  

Je proto třeba pokládat si spíše jiné druhy otázek: Jak a proč jsou genderové diference 

konstruovány tímto způsobem? Jaké rozdíly gender vytváří? (McElhinny, 2003: 24). Tento 

přístup je v souladu s poststrukturalistickým
5
 či dekonstruktivistickým myšlením (viz 

například Butler, [1990] 2014). Poststrukturalistický přístup, ze kterého v této diplomové práci 

rovněž vycházím, předpokládá, že binární kategorie
6
 muž-žena či pohlaví-gender jsou 

produktem existujících diskursů a kulturních praktik (Zábrodská, 2009: 12).   

Významný přelom v chápání konstrukce genderu přinesl právě poststrukturalistický 

koncept tzv.„doing gender“ (West, Zimmerman, 1987), který lze chápat i jako určitou formu 

dekonstrukce genderu jako takového (Šmausová, 2004). V rámci tohoto konceptu je gender 

pojímán jako konstrukt, který je utvářen prostřednictvím sociálního jednání, přesněji řečeno 

interakcí (West, Zimmerman, 1987: 129). Takto konstruované rozdíly mezi chlapci a dívkami, 

ženami a muži nejsou přirozené, esenciální či biologické. Jakmile však dojde k jejich 

konstrukci, jsou automaticky využívány k opětovné „esencializaci“ genderu (West, 

Zimmerman, 1987: 137). Gender „děláme“ v rámci každodenních interakcí a činíme jej tak, 

aby naše chování bylo pro okolí přiměřené a naplňovalo normativní očekávání. Jsme si 

vědomi toho, že nás okolí neustále posuzuje a hodnotí, zdali se chováme správně „mužsky“ či 

                                                           
5
 Poststrukturalismus lze chápat jako soubor teoretických koncepcí zabývající se vztahem mezi subjektem, 

věděním a mocí. Subjekt je v tomto směru výsledkem působení disciplinační moci, touto mocí je utvářen a 

prostřednictvím svého chování ji dále reprodukuje. Tato koncepce je výrazně ovlivněna dílem Michela Foucaulta 

(Zábrodská, 2009: 12).  
6
 Více o myšlení v binárních kategoriích například v kapitole 2.1.4. Sexualita jako diskurs.  
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„žensky“. Gender potřebuje být neustále společensky re-konstruován ve světle normativních 

představ o mužích a ženách (Deutsch, 2007: 106). Koncept „doing gender“ tak odsouvá 

do pozadí socializaci jako hlavní příčiny tvorby rozdílů mezi muži a ženami (Green, 2005, 

Risman, 1998 cit. in Deutsch, 2007: 107).  

Přístup „doing gender“ je velmi užitečný například v rámci kriminální sociologie
7
, 

jelikož umožňuje nechápat ženy pouze jako pasivní „oběti společenských poměrů“, ale jako 

aktérky (Seus, 2011: 51). Pomocí této optiky dokážeme snadněji chápat procesuální povahu 

vzniku strukturálních nerovností (Meuser, 1999: 54 cit. in ibid) a snadněji tak usilovat 

o změnu. Některé teoretičky jdou ještě dále a rozpracovávají koncept „doing gender“ 

ve vztahu k dalším společenským strukturám a podmínkám, jelikož veškeré nerovnosti a 

odlišné chování nelze vysvětlit výhradně prostřednictvím genderu. Seus (2011) tak přichází 

s konceptem „doing class“, vysvětlujícím například vysokou majetkovou kriminalitu žen 

nad šedesát let.  

Jak upozorňuje ve svých pracích Gerlinda Šmausová, je třeba se pozastavovat nad tím, 

že ačkoli byl gender (stejně jako biologické pohlaví) již dekonstruován (zejména v rámci 

poststrukturalistických a dekonstruktivistických přístupů, jak bylo popsáno výše), stále se 

ve vědě (sociologii) udržuje jeho ontické pojetí (Šmausová, 2004: 1). Oddělujeme gender od 

pohlaví, jsme si vědomi toho, že se ženami a muži stáváme v rámci socializačního procesu (a 

také tím, že gender „děláme“ v každodenních interakcích), přesto však chápeme získané 

genderové identity často jako homogenní a neměnné (ibid). Homogenní identity se však 

nalézají mnohem více v teorii nežli ve skutečném životě (ibid: 2). Podobně zjednodušené 

chápání genderových identit (jako „daných“) má poté za následek tvorbu stereotypních 

očekávání a předsudků, kterou mohou vést až k diskriminačnímu jednání.  

Takové lidské chování, které neodpovídá dominantním (a společensky preferovaným) 

normám maskulinity a femininity je nečitelné, nesrozumitelné: určití lidé pak nemusejí být 

vždy nutně rozpoznáváni jako legitimní lidské bytosti (Šmausová, 2004).  Odchylují se 

od normativních představ spojení pohlaví, genderu a sexuality a dochází ke vzniku sankcí, 

které se liší dle dané společnosti a kultury (McElhinny, 2003: 24). V rámci diplomové práce 

                                                           
7
 Kriminální sociologie se zabývá sociálními kořeny zločinnosti. Analyzuje místní a časovou proměnlivost 

kulturních norem či způsob jejich prosazování. Především se zaměřuje na důsledky jejich porušování na jedince a 

společnost.  
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analyzuji, jakým způsobem jsou sankce zastoupeny v trestních zákonících, co to vypovídá 

o diskursu sexuality v dané době a jakým způsobem je utvářeno vědění, chápané jako norma.  

V rámci poststrukturalistických teorií je pak i kategorie pohlaví chápána jako do jisté 

míry kulturně utvářená. Pohlaví (které chápeme jako biologické, přirozené, tudíž neměnné) je 

totiž od první chvíle rozpoznáváno prostřednictvím genderu: „neexistuje oblast pohlaví jako 

biologické přirozenosti, která by vždy již nebyla uchopena, poznána a materializována v rámci 

kulturního chápání genderu“ (Zábrodská, 2009: 38). To, jakým způsobem rozumíme 

biologickým tělům je výrazně ovlivněno naším chápáním genderu. Poststrukturalistické teorie 

nepopírají materiální existenci těla, ale ukazují, že rovněž kategorie „mužského“ a „ženského“ 

biologického pohlaví podléhají určité formě sociální konstruovanosti (Butler, 1993). Naše těla 

nedokážeme vnímat jinak nežli prostřednictvím jejich společensky utvořených významů. Tato 

diskursivně konstruovaná dualita pohlaví muž-žena vede ke konstrukci normativní, povinné 

heterosexuality
8
, která se takto jeví jako „přirozená“ (Butler, [1990] 2014). Instituce této 

povinné heterosexuality ke své existenci potřebuje gender v jeho binární podobě (a současně 

jej jako binární vztah reguluje). Tohoto binárního rozlišení na „mužské“ a „ženské“ se přitom 

dosahuje prostřednictvím praktik heterosexuální touhy (ibid: 63).  Jak bylo již popsáno výše 

v této kapitole, rovněž v případě, kdy biologické tělo plně neodpovídá společenské představě 

o biologickém pohlaví muže či ženy (vzhled pohlavních orgánů, chromozomy ad.), jsme 

vedeni k volbě pouze mezi dvěma pohlavími. Nutnost volby ukazuje zájem společnosti 

na zachování duálního systému pohlaví a genderu. Nebezpečí chápání biologického pohlaví 

jako neměnného a přirozeného (ve smyslu významů, které mu přidělujeme) se projevuje i 

v udržování tzv. biologizujícího diskursu, který využívá předpokládané odlišnosti mezi 

mužskými a ženskými těly pro legitimizaci psychických, sociálních či ekonomických rozdílů 

mezi muži a ženami (Zábrodská, 2009: 107). Například neschopnost mužského těla přivést 

na svět dítě tak bývá využívána jako argument pro odlišný ekonomický status žen a mužů či 

odlišná práva žen a mužů v rodině (ibid).  

Na významnou teorii „doing gender“ navázaly další autorky, představující nový koncept 

„undoing gender“ (Deutsch, 2007, Risman, 2009). Zatímco první z teorií hovoří o neustálém 

každodenním „dělání“ genderu, vedoucí k opětovné reprodukci a legitimizaci stávajících 

                                                           
8
 více k tématu tzv. „povinné heterosexuality“ (compulsory heterosexuality) například v RICH, Adrienne. 1980. 

„Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence.“ In Signs: Journal of Women in Culture and Society, 5.4., 

s. 631-660.  



16 
 

stereotypních očekávání o genderových identitách, nový koncept představuje opačný proces. 

Zabývá se procesem „oddělávání“ genderu, kdy v rámci našeho každodenního jednání 

prostřednictvím sociálních interakcí kulturně konstruované genderové dichotomické rozdíly 

redukujeme. Zohledňuje tak situace, kdy se chováme jinak, nežli se od nás očekává na základě 

společenských představ o „správné“ maskulinitě a femininitě. Koncept „doing gender“ je tak 

do jisté míry kritizován pro ustavování našeho jednání jako konformního. Naopak teorie 

„undoing gender“ v určitém smyslu ukazuje na možnost odporu proti konformitě a zobrazuje 

jedince jako aktivní bytosti, schopné subverze a rezistenci vůči mocenským společenským 

strukturám (Deutsch, 2007).  

Ve společnosti převládá asymetrická genderová struktura zvaná patriarchát
9
, která se 

neustále reprodukuje prostřednictvím nerovného rozdělování zdrojů a moci (Smaus, 2003 cit. 

in Šmausová, 2004: 2). Patriarchální společenský systém přitom vychází z dichotomie muž – 

žena, která je postavena na absolutizaci a univerzalizaci jednoho ze svých pólů (Barša, 2002: 

172). Legitimuje se tím, že činí z partikulárních rysů muže obecné atributy člověka jako 

takového (ibid). Diskriminace nemusí být vždy nutně důsledkem explicitních misogynních 

názorů nebo úmyslné snahy o znevýhodnění žen (mužů) – velmi důležitou roli hrají také 

jazykové vzorce a zažité mravy – tedy „kulturní praktiky ve foucaultovském smyslu“ (Nagl-

Docekal, [2000] 2007: 257). Biologické pohlaví jako takové v sobě rovněž nezahrnuje 

předpoklad nutnosti diskriminace žen muži (či naopak), tento význam je oběma pohlavím 

mocensky připsán, čímž dochází ke konstruování jejich sociální formy, tedy genderu 

(Šmausová, 2004: 1). Biologické faktory a rozdíly nabývají významu podřízenosti a 

nadřazenosti pouze v rámci kulturou definovaných systémů (Ortner, [1974] 1998).  Působením 

mocenských diskursivních praktik dochází k vytváření představy o „přirozenosti“ „pohlaví“, 

které by bylo jakýmsi před-kulturním zdrojem genderu (Butler, 1999 cit. in Zábrodská, 2009: 

37). Dle teorie Butler jsou však rovněž předkulturní zdroje efektem kultury a diskursu, 

legitimizující tak diskursivní mocenské strategie (ibid).  

Poukázání na společenskou konstruovanost genderových i pohlavních identit chápu jako 

velmi zásadní pro analýzu trestních zákoníků v rámci diplomové práce. Tyto písemné 

                                                           
9
 Patriarchát označuje pohlavně-genderový systém, v němž muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám a v 

němž jsou vlastnosti a činnosti vnímané jako mužské hodnoceny výše než ty, které jsou vnímány jako ženské 

(Renzetti, Curran, 2003: 22).  Užívání tohoto pojmu však může být v některých případech matoucí, obecně 

zahrnuje rovněž vládu starších mužů nad mladšími muži; z toho důvodu je v rámci feministické literatury spíše 

užíváno pojmu mužská hegemonie, nadvláda (Havelková, 2004: 178).   
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prameny naopak předpokládají jejich biologickou podmíněnost, což má za následek vytváření 

stereotypních představ o mužích a ženách.  

2.1.2. Sexualita v kontextu feministické teorie 

 

Termín „sexualita“ je velmi těžké definovat, neboť nabývá rozličných významů v rámci 

různých kultur, společností a historických období (např. Rupp, [1999] 2001).  Naše rozumění 

sexualitě je pouhým konstruktem, který zdánlivou přirozeností potvrzuje svou platnost. Pokud 

by byla sexualita výhradně biologicky daným fenoménem, odlišovala by se její pojetí 

v různých kulturách a historických obdobích?  

Pojem pochází z lat. sexus (pohlaví) a můžeme jej chápat jako zastřešující označení 

pro způsob chápání a uspořádání sexuálního chování ve společnosti (Sokolová, 2009: 3566). 

Zároveň je možné na něj nahlížet z více úhlů pohledu. Pro účely diplomové práce považuji za 

vhodnou rovněž definici sexuality jako určitého mechanismu „organizace a regulace 

erotických vztahů a chování mezi členy daného společenství (ibid)“, neboť se budu zabývat 

rovněž snahou státu a společnosti o její kontrolu.  

V kontextu feministických teorií můžeme sexualitu chápat obdobně jako koncept 

genderu (zejména v souvislosti se společenskou konstruovaností), jak dále rozvádějí Deborah 

Cameron a Don Kulick (2003). Termín „sex“ (ve smyslu erotické touhy či konání) byl 

postupně nahrazený pro účely teoretické diskuse pojmem „sexualita“, který v sobě přímo nese 

myšlenku kulturní a historické podmíněnosti (spíše než výhradně biologické). V tomto smyslu 

je na místě hovořit spíše o „sexualitách“ (ibid). Uvědomovat si sociální konstruovanost 

sexuality a souvisejících sexuálních identit znamená být si zároveň vědom/a, že naše jednání 

má vždy určitý společenský účel, který se místně a časově liší (ibid: 10).   

Sexualitu velmi často chápeme primárně v rámci zúženého významu jako sexuální 

orientaci (Cameron, Kulick, 2003: 4). V tomto kontextu máme tendenci vnímat sexualitu 

binárně, jak bude dále rozvedeno v kapitole 2.1.4. Sexualita jako diskurs – v tomto případě 

jako heterosexuální či homosexuální orientaci. Na jedné straně to odpovídá definici sexuality 

jako určitého sexuálního chování a erotických tužeb, na straně druhé je však tento pohled 

značně zjednodušující a nereflektuje heterogenitu sexualit. Mimoto v sobě dichotomické pojetí 

nese značné nerovnosti: o heterosexuální identitě až na výjimky explicitně neuvažujeme, 

nehovoříme o „heterosexuální komunitě“ apod. (Cameron, Kulick, 2003: 7). Heterosexualita 
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funguje jako norma, která nemusí být jmenována, přesto je implicitně zahrnuta v našem 

myšlení a strukturuje naše jednání. Nutno podotknout, že samotný termín „heterosexualita“ je 

poměrně nového původu a poprvé byl použit teprve na konci 19. století (Katz, [1990] 2013). 

Vytvoření a pojmenování myšlenky heterosexuality samozřejmě také zároveň nevytvořilo 

heterosexuální prožitky a chování jako takové, hrálo však důležitou roli při upevnění 

konstrukce její sociální existence (ibid: 10).  

Feministická teorie předpokládá, že zájmy mužské sexuality konstruují to, co sexualita 

jako taková v životě znamená, co je povolené, co je zakázané, co se má v rámci sexuality cítit 

(MacKinnon, [1989] 2000: 53). Sexualita z feministického hlediska představuje dimenzi 

společenského života, která celým společenským životem silně prostupuje a jejímž 

prostřednictvím dochází k sociální konstrukci genderu (ibid: 54). Způsob nahlížení (a 

konstrukce) ženské sexuality vychází z chápání žen jako podřízených bytostí: jako součást 

jejího významu je tak chápáno například (vždy v menší a větší míře v závislosti na daném 

kontextu) omezování, nátlak, sloužení, vystavování vlastního těla, vyžadovaná prezentace 

sebe sama jako krásné věci, nucená pasivita, poníženost (ibid). „Žena“ je tak definovaná tím, 

co potřebuje mužská touha ke vzrušení a uspokojení (ibid). „[…] sexualita rovná se 

heterosexualita a té se rovná sexualita (mužské) nadvlády a (ženské) podřízenosti“ (ibid). 

Diskurs sexuality zároveň funguje způsobem, kdy se ženy „vyrovnávají s vlastním 

zpředmětňováním tak, že se pokoušejí vyjít vstříc mužskému standardu a poměřovat svoji 

vlastní hodnotu podle toho, do jaké míry uspěly“ (MacKinnon, [1989] 2000: 57).  

Převládající pohled na sexualitu ukazuje na její vnímání zejména jako potěšení falu, 

v širším slova smyslu jako na penetraci a pohlavní styk (Smart, 1989: 28). Tato definice 

nepopírá možnost homosexuality, ale nepopiratelně konstruuje lesbickou sexualitu jako 

nesrozumitelnou a patologickou (ibid). Předpokládá se, že sexuální potěšení pro ženu znamená 

totéž jako pro muže. Toto pojetí má závažné důsledky například v předpokladu a víře, že 

znásilnění je pro ženy vzrušující, jelikož jeho součástí je právě penetrace
10

 (ibid). Žena, která 

odmítá potěšení v podobě penetrace je tak velmi často vnímána jako frigidní či nenávidějící 

muže (ibid). Feministické teorie se přitom nesnaží zpochybnit sexuální realitu tak, jak ji 

prožívají muži (potažmo ženy), ani nepředpokládá, že sexuální potěšení je u všech jedinců 

                                                           
10

 Prohlášení muže obviněného z trestného činu znásilnění: „Znásilnění náleží k právům muže. […] Ženy nemají 

právo říci ne. Jsou stvořeny k sexu. Jen pro to jsou dobré“  (Scully, Marolla, 1985 cit. in Smart, 1989: 31). 
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determinováno totožným způsobem. Cílem feministické teorie je pochopit, jakým způsobem je 

sexualita společensky konstruována a proč je diskurs, který činí ženskou sexualitu 

patologickou, stále tolik aktuální (ibid: 29).  

2.1.3. Teorie diskursu Michela Foucaulta 

 

Termín „diskurs“ je velmi komplikovaný a vysvětlení a chápání jeho významu se 

v rámci různých teoretických vědeckých přístupů liší. Základní význam tohoto slova, od něhož 

jsou odvozeny mnohé další interpretace, lze spatřovat v rámci lingvistického pohledu. 

Na základě definice se jedná o jakousi jazykovou úroveň, v rámci které se věty spojují do 

větších jednotek (Bucholtz, 2003: 44). V tomto smyslu označuje jazykové útvary nad úrovní 

věty (Koteyko, 2006). Existují však další výklady, které se od těchto lingvistických definic 

výrazně vzdalují (Bucholtz, 2003: 44). Tato alternativní vysvětlení se zaměřují především na 

funkci, nikoli na lingvistickou formu. Diskurs je chápán jako jazyk v určitém širším kontextu, 

jako prostředek v sociálních interakcích (Bucholtz, 2003: 44). V tomto směru se o rozšíření 

významu diskursu i v rámci sociální teorie zasloužil především Michel Foucault. V kontextu 

jeho prací můžeme diskurs chápat jako soubor všech smysluplných tvrzení v dané době a 

společnosti a pravidel jejich tvorby (Zábrodská, 2009: 34). Chápe jej jako historicky 

podmíněný kulturní systém vědění, víry a moci (Bucholtz, 2003: 45). Jak upozorňuje dále 

Matonoha (2005: 27), vědění o věcech není dostupné v nějaké základní, syrové podobě, ale 

postupně je shromažďováno a dále komunikováno na základě široké sítě implicitních, 

nepozorovaných pravidel. Tato pravidla hrají velmi zásadní roli: jejich funkcí je organizovat a 

filtrovat každou informaci tak, abychom ji byli schopni zařadit do stávajícího řádu poznání 

(ibid). Svým způsobem nám zjednodušují chápání okolní světa, protože nám říkají, jak máme 

věcem rozumět. Zároveň nás ale výrazně omezují a zabraňují konceptualizaci reality jinak, než 

pomocí předem daných způsobů (ibid).  

2.1.4. Sexualita jako diskurs 

 

Naše vědění o sexualitě nevychází ze samotné povahy tohoto jevu, nýbrž je formováno 

v rámci diskursu (Zábrodská, 2009: 34). Chápat sexualitu jako diskursivně konstruovanou 

znamená, že nenabývá žádného významu vně diskursů, které v tomto kontextu používáme, a 

bez jazyka, který tyto diskursy utváří (Cameron, Kulick, 2003). V tomto ohledu je třeba brát 
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v úvahu způsob, jakým se o ní hovoří, kdo tak činí, kde, kdy a v jakém kontextu a dále 

sledovat roli institucí v tomto procesu (Foucault, [1976] 1999). Neexistuje sexualita 

v původním, „očištěném“ stavu. Diskurs sexuality v naší společnosti je utvářen právě výše 

zmíněnou komplexní sítí pravidel, norem a způsobů komunikace. Na jedné straně máme dána 

jasná pravidla, jak se v těchto věcech chovat, jak o nich promlouvat. Víme, co je přijatelné a 

co nepřijatelné. Naše orientace v oblasti sexuality je o to jednodušší. Na straně druhé je velmi 

obtížné z těchto norem vybočit, neboť jsme příliš svázáni dostupným věděním. Velmi 

důležitou roli hraje v tomto ohledu jazyk, který vymezuje hranice, ve kterých se můžeme 

pohybovat. Neexistuje-li pro popis určité věci jazyk, naše možnost o této věci uvažovat je 

takřka nemožná.  

Zatímco až do konce 18. století byl explicitně kladen silný důraz na manželskou 

povinnost a schopnost ji ne/naplnit, během dalšího období se tento požadavek „heterosexuální 

monogamie“ stává jakýmsi vnitřním pravidlem (ibid: 48). Sexualita se postupně od 18. století 

stává oblastí, která je pečlivě „držena pod zámkem“ (Foucault, [1976] 1999). Jak dále popisuje 

Michel Foucault (ibid), začíná však fungovat jako „mlčenlivá norma“. Neboť to, co je 

normativní, nepotřebuje být sdělováno – přesto však vytváří důležitý kontextuální rámec, jak 

již bylo popsáno v rámci kapitoly 2.1.2. Sexualita v kontextu feministické teorií na případu 

heterosexuality. Sex a obecně sexualita se postupem času oddělují od církevní instituce a její 

kontroly a stávají se záležitostmi laické veřejnosti a státu. Vzniká „společenské tělo“ jako 

jeden celek, kde je každý z jedinců povolán, aby na sebe nechal dohlížet (Foucault, [1976] 

1999). Ze sexuality se postupně stává diskurs, který do sebe včleňuje další a další oblasti. Jeho 

součástí se stává nejen způsob mluvení o sexu, jeho veřejná cenzura, ale také ty nejniternější 

lidské touhy. Sexualita je nově součástí vztahu mezi státem a jednotlivcem (ibid).  

Nově zformovaný diskurs sexuality však není nutné chápat zcela binárně – jako to, co se 

o sexualitě říká a co nikoli (Foucault, [1976] 1999:35). Toto chápání je dle Foucaulta poněkud 

zjednodušené. Spíše bychom měli jít vice do hloubky a pozorovat složitost a provázanost 

tohoto diskursu v širším kontextu. Sledovat více způsobů, jak se o některých věcech nemluví, 

jak lze charakterizovat ty, kteří o určitých věcech mluvit mohou a kteří naopak ne. Diskurs 

sexuality bychom neměli chápat výhradně jako systém protikladů, ale spíše jako síť 

vzájemných vztahů a souvislostí. Zároveň je třeba si uvědomit, že se nejedná pouze o jeden 

diskurs, ale spíše více druhů diskursů, produkovaných řadou různých aparátů (ibid: 42). 
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Diskurs sexuality je tak vždy potřeba chápat v kontextu dalších mocenských diskursů 

týkajících se rodiny, manželství, společenství či náboženství (Blackwood, 2007: 295). 

Související praktiky státu, náboženských institucí, médií pak fungují za účelem marginalizace 

a stigmatizace jednání, vybočujícího z konceptu tzv. reprodukčního občanství
11

 (Blackwood, 

2007: 295).  

Výše zmíněnou komplexnost fungování diskursivních mocenských mechanismů 

nalezneme také ve způsobu fungování instituce rodiny. Rodinu nemusíme nutně chápat pouze 

jako odraz působení moci státu – aby stát mohl fungovat určitým způsobem, mezi rodičem a 

dítětem (či obdobně ženou a mužem) již musí být vytvořené specifické vztahy dominance, 

které mají vlastní nastavení a relativní autonomii (Foucault, 1980: 187-188).  

V kontextu analyzovaných trestních zákoníků je normativnost výše zmíněné 

„heterosexuální monogamie“ v určitém ohledu patrná, přestože není explicitně zmiňována. Její 

„ozvěny“ můžeme spatřovat například v trestání takových činů, které nezapadají do jejího 

konceptuálního prostoru a mohou svým způsobem ohrozit její existenci.  

Způsob našeho uvažování o sexualitě v rámci binárních opozic, vypovídá o jejím 

pevném spojení s mocí. Sexualita je vždy přípustná či nepřípustná, dovolená či zakázaná. Její 

nepřípustná a zakázaná strana se odráží v přímém (či nepřímém) začlenění do trestního 

zákona. Jak bylo diskutováno výše, tato binarita je spíše uměle vytvořená a měli bychom se jí 

vyvarovat – nicméně v souvislosti s analýzou moci je třeba s ní určitým způsobem pracovat a 

reflektovat tendenci uvažovat a jednat právě v těchto binárních opozicích. Uvažujeme 

jednoduše v rámci protikladných termínů – vše je pravda/lež, aktivní/pasivní, kultura/příroda, 

racionalita/emocionalita, vina/nevina, muž/žena. Binární opozice jsou uspořádané 

hierarchicky, jedno z dvojice je vždy podřízené, které je mimoto spojované se společenskou 

konstrukcí femininity (Smart, 1989: 33). Binární dvojice ženské/mužské je konstruována 

v souladu s tradičními stereotypními představami o genderu (Zábrodská, 2009: 98).  Žena se 

tak stává pasivní, emocionální bytostí, v silném spojení s přírodou. Jelikož jsou však veškeré 

tyto charakteristiky vnímány v rámci stávajícího společenského a kulturního uspořádání jako 

méně hodnotné, méně hodnotným se poté stává i vše femininní (tento jev však není možné 

                                                           
11

 Koncept tzv. reprodukčního občanství detailněji popisují například Eileen H. Richardson a Bryan S. Turner 

(2002). Idea prokreace v rámci (heterosexuální) rodiny se v současné moderní společnosti stává významným 

legitimizujícím prostředkem pro získání nároku na práva jedince ve společnosti vycházející z jeho občanství. 

Mezi tělem, sexualitou, reprodukcí a státem tak existuje velmi úzký vztah.  
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chápat pouze jako jednosměrný proces). „Mužskost“ je poté určena jako aktivita, racionalita, 

rozhodnost, asertivita či agresivita (ibid).  Přisuzování podřízených vlastností ženám můžeme 

přičítat tomu, že jsou spíše spojovány s přírodou, zatímco muži jsou definovány kulturně 

(Ortner, [1974] 1998: 97). Tímto způsobem tak dochází k ospravedlňování tohoto podřízení. 

Každá kultura totiž „prosazuje sebe samu nejen tak, aby se od přírody lišila, nýbrž i tak, aby jí 

byla nadřazená“ (ibid). Zároveň je třeba brát v potaz, že přisuzování určitých stereotypních 

vlastností mužům a ženám (obdobně jako vysvětlení ženské podřízenosti jejím spojováním 

s přírodou) je ovládáno mocensky (Kimmel, ([2000] 2011).  

Jak bude dále pojednáno v rámci analytické části, tento způsob uvažování omezený 

binárními protiklady může mít závažné důsledky rovněž ve způsobu, jakým chápeme právo a 

zákony. Zábrodská v tomto ohledu hovoří o tzv. diskursu genderového esencialismu, který 

„operuje s idejemi přirozenosti, neměnnosti a cennosti rozdílů mezi muži a ženami a 

konstruuje snahy o změnu této přirozenosti jako nemožné, jako odporující skutečné povaze 

světa“ (Zábrodská, 2009: 99). Tento diskurs vede k mylným zjednodušujícím konstrukcím 

„ženských vlastností“, „ženského chování“ k protikladu k „mužským vlastnostem“ 

a „mužskému chování“. Absurdita těchto umělých konstrukcí se projevuje například tendencí 

chápat emocionalitu jako ze své povahy „ženskou“ vlastnost, a to i v případě, že je 

vyjadřována osobou v mužském těle (Zábrodská, 2009: 100).   

Je zajímavé sledovat rovněž vývoj v chápání dětské sexuality – v průběhu času mizí 

někdejší “svoboda” jazyka mezi dětmi a dospělými, žáky a učiteli (Foucault, [1976] 1999). 

Nehovoří se o ní méně, ba naopak – mluví se o ní jinak: “hovoří o ní jiní lidé, z jiných 

hledisek, a proto, aby dosáhli jiných účinků“ (ibid: 35). Nutno podotknout, že až do 18. století 

byla zcela zřejmá lhostejnost k sexualitě dětí (ibid: 47). Dětská sexualita jednoduše nebyla 

tématem. V souvislosti s transformací explicitních příkazů týkající se sexuality v rámci 

manželské povinnosti do normy, která je všudypřítomná, ale o které se nehovoří, se dětská 

sexualita naopak stává vyslýchanou (ibid: 48). Zejména dětská onanie je aktivně potírána 

ze strany pedagogů a lékařů a rodiče nabývají dojmu, že každé dítě je vinné (ibid: 52).  

Sexualita se stává veřejným problémem – lékaři nově udílejí rady týkající se sexuálního 

života profesorům, pedagogům, rodinám; pedagogové se obracejí na žáky (Foucault, [1976] 

1999:36). V tomto ohledu je však třeba sledovat způsob, jakým je sexualita pojímána právě 

ve vztahu k dětem a mladistvým. Důležitými faktory jsou zde (v rámci vzdělávání) konstrukce 
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sexuální aktivity jako „nebezpečné“ (Allen, 2004: 154) a medikalizované prezentování 

lidského těla pouze v odborném kontextu „reprodukčních orgánů“, často zobrazených v rámci 

nejrůznějších diagramů (ibid: 155), přičemž pohlavní orgány nikdy nejsou znázorněny 

v kontextu potěšení a touhy (např. erekce penisu; vyobrazení klitorisu často zcela chybí). 

Výsledný efekt těchto aspektů sexuální výchovy je de-erotizace těla a jeho odpoutání 

od pocitů touhy a potěšení (ibid). V tomto kontextu je rovněž třeba brát v potaz související 

mocenské praktiky, které napomáhají konstrukci sexuální výchovy jako „disciplinární 

techniky“ (Foucault, 1980).  

Zahrnutí genderového hlediska nám napomáhá k pochopení, že zmíněné diskursy 

v rámci sexuální výchovy mohou být v určitém ohledu mnohem obtížnější pro dívky, jejichž 

femininita je společensky konstruovaná jako „méně schopna sexuálního potěšení“ (Allen, 

2003; Allen, 2004: 155) a chápána spíše jako pasivní přijímání aktivní mužské touhy (Allen, 

2004: 156). Diskursivní konstrukce mají „reálné dopady“, chápeme-li tento stav 

v poststrukturalistickém paradigmatu, chápající důležitost jazyka při konstrukci významů 

(Weedon, 1987 cit. in Allen, 2004: 156). Sexuální výchova svým způsobem věnuje větší 

pozornost mužské sexualitě (v kontextu „probouzení mužské sexuality“ – počínající erekce, 

„mokré sny“ ad.), nicméně je tato sexualita prezentovaná pouze omezeně a chlapci se poté 

vůči tomuto měřítku porovnávají (Allen, 2004: 156). Důsledkem absence diskursu potěšení a 

touhy může být pro muže jejich následná snaha najít chybějící informace v pornografických 

materiálech, které však znázorňují převážně pouze jednu dominantní hegemonickou 

maskulinní identitu (ibid: 157). Sexuální výchova pak nenabízí žádné alternativy (ibid).  

Trestní zákon je jednou z klíčových oblastí, která se zasluhuje o pěstování a 

institucionalizování převládajícího diskursu sexuality (Foucault, [1976] 1999: 41).  Regulaci 

sexuality můžeme v kontextu teorie diskursu chápat jako její utváření právě prostřednictvím 

diskursu, který produkuje nové formy dozoru a kontroly nad tělem (Zábrodská, 2009: 35). 

V rámci teorie Michela Foucaulta není sexualita původní jev, který by byl následně kulturně 

(pomocí diskursů, praktik a mocenských vztahů) regulován, ale je samotným efektem této 

regulace (Butler, 1999 cit. in Zábrodská, 2009: 37).  Sexualita je pouze formou organizace 

moci, která produkuje „pohlaví“ jako umělý koncept, který skrývá a rozšiřuje mocenské 

vztahy odpovědné za jeho vznik (ibid). Dochází také ke konstrukci tzv. diskursu 

heterosexuality, který konstruuje muže a ženy jako přirozeně dané kategorie lidí, se 
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vzájemnou přirozenou sexuální atraktivitou, legitimizující širokou škálu společenských 

uspořádání (Zábrodská, 2009: 108). Tento diskurs má zároveň zájem na neustálém udržování 

mužů a žen jako dvou vzájemně odlišných kategorií lidí (ibid: 110). 

2.2. Klíčová role jazyka v udělování významu 
 

Při analýze trestních zákoníků je třeba uvědomit si klíčovou roli jazyka, který vymezuje 

prostor pro konstrukci daných významů a definuje, jakým způsobem je vůbec možné o daném 

tématu promlouvat či jednat. Pro chápání zákona je jazyk zcela fundamentální, stejně jako 

pro vyjádření, přenos a posilování kulturních systémů víry (McConnell-Ginet, 2011: 5-6). 

Jazyk odráží kulturní hodnoty a normy ve společnosti, také je však formuje a znovu utváří 

(Renzetti, Curran, 2003: 208). Jedná se o dorozumívací prostředek, díky němuž jednotlivé 

kultury sdílí (některé) společné významy. Je však třeba zdůraznit, že veškeré významy, které 

připisujeme slovům vyjádřeným prostřednictvím jazyka, se v průběhu času mění. Totožná 

slova mohou v rámci historie pokaždé představovat něco jiného, zejména s ohledem 

na kulturní kontext dané doby či zkušenosti jedinců. V souvislosti s poststrukturalistickým 

přístupem rozumím jazyku jako prostředku konstrukce sociální reality (Zábrodská, 2009: 14). 

Na základě tohoto předpokladu chápu jazyk jako nástroj, který zároveň utváří to, co 

pojmenovává (ibid)
12

.  

2.2.1. Teorie reprezentace Stuarta Halla 

 

Jazyk lze považovat za jeden ze systémů reprezentace, díky němuž dokážeme sdílet naše 

konceptuální mapy, myšlenkové konstrukce společné v rámci kultury. Každý jedinec si 

v mysli utváří vlastní obraz reality, který nelze objektivně vyjádřit, ale stává se základem pro 

odlišné interpretace okolního světa (Hall, 1997: 18). Zároveň však sdílením těchto map 

dokazujeme, že náležíme ke stejné kultuře (ibid). Reprezentaci lze považovat za část procesu, 

kdy mezi příslušníky určité kultury dochází k tvorbě a výměně významů (ibid: 15). Věci samy 

o sobě význam nemají; je konstruován reprezentačními systémy – koncepty a znaky (resp. 

jazykem) (ibid: 25). Tyto významy pak okolní realitu reprezentují, zastupují a zpřítomňují. 

Díky vytváření významů a jejich dalšímu sdílení konstruujeme náš sociální svět. Reprezentace 

                                                           
12

 Základní význam této teze vychází především z teorie filosofa Johna Langshawa Austina ([1955] 2000). 

V rámci analýzy jazyka definuje tzv. performativ, který naznačuje, že vyslovit nějakou výpověď s použitím 

jazyka znamená zároveň vykonat nějaký čin.  
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nejsou prostými odrazy „skutečnosti“, nýbrž kulturními konstrukcemi (Barker, 2006: 172–

173). Jsou zdrojem, ze kterého čerpáme informace, následně formující naše identity a způsob, 

jakým se chováme (Cameron, Kulick, 2003: 12).  

2.2.2. Jazyk jako neutrální nástroj komunikace?  

 

Jazyk nepředstavuje pouze neutrální nástroj komunikace, řízený striktními formálními 

pravidly – jedná se rovněž o symbolickou strukturu, která má sílu formovat lidskou identitu a 

reprezentovat významy, které v rámci naší kultury věcem přidělujeme (Hall, 1997: 16). 

Způsob, jakým hovoříme o určitých věcech, odpovídá rovněž způsobu, jak těmto věcem 

rozumíme. V rámci trestných činů analyzovaných v této diplomové práci je například patrné, 

že absence jasného výkladu určitého jevu a nedostupnost jazyka, který by jej detailně popsal, 

může vést také k nejednoznačnému výkladu odpovídajícího trestního činu v zákoně. Jak bude 

detailněji diskutováno v analytické části této práce v kapitole 3.2.8. Pornografie, definice 

(pracující s dostupným jazykovým aparátem) pojmu pornografie zcela schází. Tato absence 

pramení rovněž ze způsobu lidského uvažování v binárních opozicích, kdy nás naše myšlení 

vede k „buď-anebo“ uvažování o věcech. Vše, co souvisí se sexualitou, máme tendenci 

hodnotit buď v rovině erotiky, nebo v rovině pornografie. Hranice však není pevně stanovena 

a je utvářena velmi subjektivně, na základě individuálních předpokladů, očekávání, 

zkušeností. Rovněž při analýze způsobu, jakým chápeme například trestný čin znásilnění, je 

třeba chápat jazyk jako jeden z hlavních mocenských nástrojů, který umožňuje vytvářet a 

strukturovat naši každodenní realitu (Ciprová, 2010). Jedná se o normu určující, co je vůbec 

myslitelné (Butler, [1990] 2014). Existují věci, o nichž nemůžeme mluvit, psát, ani přemýšlet, 

jelikož jsme omezeni dostupným jazykem.  

2.2.3. Metaforizace lidského myšlení 

 

Metafora v obecné rovině představuje prostředek pro reprezentaci určitého aspektu naší 

zkušenosti prostřednictvím aspektu jiného (Fairclough, 1995: 119). Odlišné metafory, které 

pro popis určitých věcí používáme, mají přitom odlišné konotace a implikují zcela odlišný 

přístup k dané věci (ibid: 119). Jak poznamenává Norman Fairclough (1995), například 

reprezentace problémů ve společnosti prostřednictvím metafory nemoci v médiích v sobě 

začleňuje související významy: chápání daného problému jako neurčité, nelidské a 
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nemyslitelné síly. Vyvolává v nás rovněž pocit strachu, nejistoty a ohrožení. Nemoc musí být 

nutně eliminována, odstraněna, stejně jako určitý sociální problém.  

G. Lakoff a M. Johnson ([1980] 2002) hovoří přímo o procesech tzv. „metaforizace“. 

Dle autorů má celý náš pojmový systém metaforickou povahu – tyto metafory pak strukturují 

naše myšlení a jednání. Podstatou metafor je „chápání a prožívání jednoho druhu věci 

z hlediska jiné věci“ (ibid: 17). V praxi to znamená, že např. spor chápeme jako válku (a nikoli 

jako např. tanec), při jeho popisu tak v jazyce užíváme termíny, které jsou běžně spojovány 

s válkou (vyhrát, obhájit, porazit). Metaforický způsob uvažování lze v rámci analyzovaného 

trestního práva nalézt ve způsobu, jakým chápeme sexuální vztah mezi mužem a ženou. 

Jaroslav Skupnik (1995: 154) tvrdí, že metaforicky uvažujeme o muži jako o dobyvateli či 

útočníkovi, o ženě jako o pevnosti či strážkyni pevnosti. Vzájemný (sexuální) vztah muže a 

ženy je následně formován metaforou útoku na pevnost, dobývání. Od pevnosti (tedy od ženy) 

pak očekáváme kladení odporu. Podobný způsob uvažování se výrazně odráží například 

ve způsobu, jakým rozumíme trestnému činu znásilnění, blíže analyzovanému v kapitole 3.2.2. 

Znásilnění.  

2.2.4. Role genderu v jazyce 
 

V rámci feministické teorie je jazyk nahlížen jako symbolická struktura odrážející 

androcentrické uspořádání společnosti (Gunther and Kotthoff, 1991: 7 cit in Wodak, 1997: 

10). Společensky konstruované genderové diference jsou utvářeny a dále reprodukovány právě 

prostřednictvím dostupných jazykových prostředků. Jazyk rovněž představuje základní 

strukturu umožňující metaforické uvažování, včetně způsobu uvažování o genderu a pohlaví. 

Kategorizace členů a členek společnosti se odehrává výhradně v sociální rovině (West, 

Zimmerman, 1987: 133). Během každodenních interakcí probíhá neustálé testování založené 

na pravidlu „jestliže-pak“ (Sacks, 1972 cit. in West, Zimmerman, 1987:133). Pokud 

nedostaneme informaci, která by mohla příslušnost k pohlaví/genderu vyloučit, zařadíme 

jedince do očekávané kategorie. V tomto procesu rozpoznávání a kategorizace „správného“ 

genderového jednání hraje jazyk zásadní roli, neboť vymezuje hranice našeho myšlení a 

uvažování o světě. S tímto vědomím je třeba chápat analyzované trestní zákoníky jako 

oficiální dokumenty, které pouze pasivně nezaznamenávají společenskou realitu dané doby, 

ale vytvářejí a reprodukují kulturní významy, jaké věcem přisuzujeme. Dochází zde tedy 
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ke konstrukci a reprodukci stereotypních genderových rolí a k vytváření norem maskulinity a 

femininity.  

2.2.5. Jazyk a sexualita 
 

Komplikovaným vztahem jazyka a sexuality se zabývalo již mnoho autorů a autorek 

(např. Leap, 1995, Livia, Hall, 1997)
13

, na jejichž díla později navazují např. Cameron a 

Kulick (2003). Poukazují na poněkud jednostranné pojetí sexuality zaměřené převážně 

na oblast sexuální orientace a identity, jak již bylo naznačeno v kapitole 2.1.2 Sexualita 

v kontextu feministické teorie. Ta však představuje spíše jeden z aspektů mnohem širšího 

pojmu „sexualita“ (Cameron, Kulick, 2003: xi). Stejně jako sex nepředstavuje jedinou součást 

sexuální identity, sexuální identita neznamená jediné relevantní téma pro konstrukci 

sexuálních významů (ibid).  

To, jak chápeme sexualitu a „sexuální bytí“, vždy závisí na diskursu, který je aktuálně 

rozšířen na daném místě a v určitém čase. Tento bod je velmi důležitý pro pochopení 

propojení sexuality a jazyka (Cameron, Kulick, 2003: 10), neboť jazyk hraje v rámci tvorby 

diskursů zásadní roli a jeho prostřednictvím dochází k tvorbě významů.  

Jazyk patří mezi nejmocnější prostředky, které máme k dispozici – utváří chápání 

veškerého našeho jednání (a toho, co bychom dělat měli), praktikujeme-li sex nebo sexualitu 

(Cameron, Kulick, 2003: 12). Aktuálně dostupný jazyk pro vyjádření sexu a sexuality výrazně 

ovlivňuje naše chápání toho, co je možné, co považujeme za „normální“ a po čem toužíme 

(ibid)
14

.  Tento způsob chápání je zároveň založen na metaforickém základu. 

V rámci analyzovaných trestních zákoníků (č. 86/1950 Sb., č. 140/1961 Sb., č. 40/2009 

Sb., ve znění pozdějších předpisů) tak například dochází k uvažování o trestném činu 

„znásilnění“ v kontextu metafory „znásilnění je násilí“ a „násilí je moc“, projevující se 

užíváním slov s odpovídajícími významy: násilí, bezprostřední násilí, donucení k souloži, 

zneužití bezbrannosti, pohrůžka těžké újmy. Tento způsob metaforického uvažování o věcech 

může mít za následek zakrývání dalších aspektů daného pojmu. V kontextu „znásilnění“ nám 

                                                           
13

 LEAP, William. 1995. Beyond the Lavender Lexicon: Authenticity, Imagination and Appropriation in Gay and 

Lesbian Languages. Buffalo, New York: Gordon and Breach. LIVIA, Anna, Hall, Kira (eds.). 1997.  Queerly 

Phrased: Language, Gender and Sexuality. New York: Oxford University Press.  
14

 např. viz vědecká a populární sexuologie, nadpis „Jsem normální?“ v novinách či časopisech, diskuse 

v talkshow, vzdělávací materiály o sexu pro děti školou povinné, pornografické narativy, romány, inzeráty, 

lékařská literatura o sexuální „dysfunkci“, právní texty definující sexuální útoky, příběhy coming-outů ad. 

(Cameron, Kulick, 2003: 12).  
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pak může být zabráněno uvažovat o něm například jako o činu, který může být uskutečněn 

v rámci partnerského vztahu, kde naopak uvažujeme prostřednictvím metafory „partnerský 

vztah je láska, důvěra, bezpečí“. Konvenční způsob o jazyce předpokládá, že popisuje 

skutečnost takovou jaká je, proto může být obtížné představit si, že je tomu naopak.  

Další metaforou, která strukturuje naše uvažování o diskursu sexuality, může být 

například „sexualita je záležitost dospělých“. Jedná se o téma, které se týká pouze dospělých 

lidí. V rámci převládajícího diskursu u dětí sexualita neexistuje – z toho důvodu je jim sex 

zakazován, je jim upíráno o něm i hovořit (Foucault, [1976] 1999). Trestní zákon poskytuje 

dětem zvláštní ochranu, chápe je však výhradně jako oběti sexuálních trestných činů ze strany 

dospělých.  

2.3. Stát a společnost jako neviditelní dozorci 
 

Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že jsou určité činnosti (jako například prostituce, 

incest ad.) škodlivé pro společnost (Young, 2008: 206). Zároveň lze předpokládat, že zákaz 

jednání poháněného lidskou touhou povede pouze k vytvoření černého trhu a vyvolání dalších 

společenských problémů a zločinů nijak nesouvisejících s původní činností (ibid).  Otázkou 

tedy zůstává, proč jsou určité činy definovány zákonem jako trestné a čí zájmy jsou vlastně 

prosazovány?  

Moderní stát prostřednictvím jemných mechanismů regulace a manipulace odráží 

fungování tzv. biomoci. Tento nový typ moci se utvořil tak, aby mohl řídit populaci i jedince, 

kteří jsou její součástí, jak je detailněji pojednáno v kapitole 2.3.2. Je třeba bránit společnost. 

Tento způsob uplatňování moci nazývá Michel Foucault „způsobem vládnutí“ 

(governmentality), který vysvětluje mechanismy ovládání v moderní společnosti 

prostřednictvím disciplinarizace těl (Dudová, 2009). Governmentality lokalizuje regulační 

aktivity do všech úrovní společenského života, od rodiny, sdělovacích prostředků a škol až 

k byrokratickým institucím jako parlament, legislativa či policie“ (Lupton, 1997: 9 cit in. 

Parusniková, 2000: 133).  

Budeme-li sledovat vztah státu a jednotlivce/skupiny obyvatel optikou feministické 

teorie, lze pozorovat postupný vývoj vedoucí až k současnému pojetí čerpajícího výrazně 

z díla Michela Foucaulta. Liberální feminismus přišel jako první s tvrzením, že stát se ženami 

nezachází rovným způsobem (Connell, 1990: 512). Zviditelnil potlačovanou pravdu, že stát je 
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genderovaný (ibid: 513). Podíváme-li se na samotné základy teorie práva, vidíme, že 

v mnohých společnostech založených na principech moderní demokracie dochází určitým 

způsobem ke znevýhodňování žen. Můžeme se tedy ptát, zdali má moderní stát již ve svých 

základech maskulinní charakter? (Nagl-Docekal, [2000] 2007: 279). Samotný termín 

patriarchát (tedy pohlavně-genderový systém, v němž muži zaujímají nadřazené postavení 

vůči ženám a v němž jsou vlastnosti a činnosti vnímané jako mužské hodnoceny výše než ty, 

které jsou vnímány jako ženské, jak bylo pojednáno v kapitole 2.1.1. Ukotvení pojmů pohlaví 

a gender ve feministické teorii, byl však mnohem více diskutovaný až v rámci radikálního 

feminismu v 70. – 80. letech 20. století. Patriarchát lze v tomto kontextu chápat jako 

zakotvený přímo v procesu, jakým stát funguje (Connell, 1990: 517).  

Stát je silnou mocenskou strukturou, v tomto směru můžeme hovořit až 

o institucionalizaci mocenských vztahů (Connell, 1990: 520). Je ale pouze součástí širší 

struktury genderových vztahů (například rodina), které v sobě již zahrnují násilí jako takové 

nebo jiné prostředky kontroly (ibid). Stát však funguje jako hlavní organizátor mocenských 

genderových vztahů (ibid). „Prostřednictvím zákonů a administrativních opatření nastavuje 

hranice osobního násilí, chrání majetek, kriminalizuje stigmatizovanou sexualitu, ztělesňuje 

maskulinizovanou hierarchii a organizuje kolektivní násilí v rámci policejního dohledu, vězení 

a válek“ (ibid). 

Významnou roli při produkování a udržování diskursů plní právě stát a jeho instituce, 

které pomocí mocenských diskursivních praktik podporují zájmy dominantních skupin 

nad menšinami – rasovými a etnickými, příslušníky a příslušnicemi nižší třídy, dětmi a ženami 

(Bucholtz, 2003: 57). Jak bylo detailněji pojednáno v kapitole 2.1.1. Ukotvení pojmů pohlaví a 

gender ve feministické teorii, v rámci každodenních interakcí neustále „děláme“ gender, 

utváříme rozdíly mezi muži a ženami, které se tak zdánlivě zpětně potvrzují, esencializují. 

„Dělání“ genderu je nevyhnutelné v situaci, kdy užíváme pohlavní kategorie jako zásadní 

kritérium rozlišování. Nevyhnutelnost je způsobena rovněž sociálními důsledky příslušnosti 

k dané pohlavní kategorii: dělbou moci a zdrojů v soukromé i veřejné sféře, fungováním 

mezilidských vztahů (West, Zimmerman, 1987: 145). Roli hraje rovněž (společensky 

konstruovaná) příslušnost k sexuální kategorii, která je chápána jako sexuální orientace. 

Institucionální uspořádání společnosti (v rámci diplomové práce zejména tvorba zákonů 

určujících společenská pravidla) zdánlivě reaguje na tyto rozdílnosti – sociální řád se zdá jako 
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pouhá reakce na již existující, daný přirozený řád (ibid: 146). „Děláme-li“ gender „správně“, 

na základě normativních očekávání a pravidel, neustále udržujeme, legitimizujeme a 

reprodukujeme stávající institucionální uspořádání. Abychom dokázali odhalit sociální 

struktury (které mohou mnohdy vést k nerovnostem ve společnosti a k diskriminačnímu 

jednání) a rovněž porozumět procesu sociální kontroly (způsobu, jakým je na nás neustále 

dohlíženo, jaké to má důsledky a jakým způsobem dochází k tvorbě a legitimizaci daného 

vědění), je třeba snažit se pochopit utváření genderu v sociálních situacích (ibid: 147).  

Zaměříme-li se například na současný český diskurs o pornografii, zcela nepochybně mu 

dominují sexuologie a kriminologie, utvářející společně disciplinační moc, distribuující 

normálnost, legalitu, patologii a kriminálnost (Lišková, 2008: 94). Sexuologie se prezentuje 

jako „pozitivisticky objektivní přírodní věda, předkládající ‚vědecké‘ (a tudíž vysoce 

legitimní) koncepce přirozené, zdravé a vyspělé sexuality“ (ibid). Je práce velmi důležité 

uvědomit si tuto komplexnost procesů při produkování diskursů o sexualitě. Trestní zákon 

(potažmo kriminologii) tak nelze chápat odděleně od dalších věd, činících si nárok na tvorbu 

legitimního vědění. Analyzujeme-li například pornografický diskurs v rámci trestního práva, 

je třeba přihlédnout rovněž k působení dalších mocenských diskursů, s tématem pornografie 

bezprostředně souvisejících.  

Trestní právo domněle funguje jako odraz morálních vzorů dané společnosti. Jaký je ale 

ve skutečnosti vztah mezi těmito morálními vzory a vzory právními (zákonnými)? Jak 

poznamenává Fuller (1942: 625), kriminální jednání v právním smyslu není (neznamená vždy) 

zároveň útokem na morální svědomí/přesvědčení výraznějšího počtu osob.  

Účelem trestního práva je „chránit [kurziva autorka] ústavní zřízení, zájmy společnosti, 

práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob (Gřivna, 2009: 553).“ V tomto ohledu 

je zřejmé, že hodnotová orientace trestního práva se znatelně odvíjí od formy státního zřízení a 

zájmů, které chce společnost chránit (ibid). Trestní zákon představuje jeden z primárních 

mechanismů pro kontrolu lidského chování využívaný státem (Ahmed a kol., 2011: 357). Je 

možné jej chápat jako „prototyp represivní kontroly, jejímž prostředkem je uložení negativní 

sankce, která pro potrestaného jedince znamená újmu“ (Smaus, [1993] 2011: 118). Související 

legislativa pak v tomto smyslu vytváří definice zločinců, které jsou následně v různých fázích 

trestního řízení aplikovány na konkrétní jedince (Schur, 1984: 224, cit. in Renzetti, Curran, 
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2003: 334). Trest v tomto případě slouží jako tradiční prostředek pro ovlivňování lidského 

chování (Andenaes, 1971: 17).  

2.3.1. Problematika oficiálních písemných pramenů a jejich objektivity 
 

Oficiální dokumenty, zde trestní zákony vydávané státním aparátem, si činí nárok na 

pravdu. Činí tak mimo jiné z pozice své zdánlivé objektivity a legitimity. Jak upozorňuje 

Carol Smart (1989), nárok práva na pravdu není vyjádřen ani tolik v jeho konkrétní praxi, ale 

spíše v samotném ideálu zákona, práva jako takovém. Stejně jako věříme vědecké či lékařské 

práci bez ohledu na to, zdali se jsou vědecké pokusy úspěšné a zdali medicína dokáže nalézt 

lék na každou nemoc, věříme zákonu. Zákon tak vykonává moc nejen prostřednictvím 

materiálních dopadů (rozsudky), ale tak svou schopností vyřazovat jiné formy vědění a 

zkušeností (ibid: 11). Prostřednictvím svého nároku na pravdu, který si právo (zákon) činí, tak 

neustále prosazuje svou autoritu. Vystupuje zároveň jako zcela „objektivní“ zdroj pravidel 

v dané společnosti.  

(Trestní) zákon je v České republice definován velmi obecně, z převážné většiny blíže 

nepopisuje pojmy, se kterými dále pracuje. Jak je zmíněno například v rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 19. 2. 2004
15

, výklad zákona vychází z definice práva, mravnosti (tedy 

toho, co je v dané společnosti považováno za „správné“) a svědomí (či morálky). Upozorňuje 

však také na fakt, že lze omezit takové jednání, které není přímo a výslovně zakázáno 

zákonem, ale dojde k prokázání „kvalifikovaného rozporu s mravností“
16

. Co však je přesně 

míněno touto mravností? Lze opravdu vždy hodnotit konkrétní čin „objektivně“ – existuje 

tedy „objektivní“ představa mravnosti? Domnívám se, že nikoli. Výklad práva a odkazování 

na „obecné“ normy, představy o mravnosti považuji za vysoce subjektivní. Samotné právo (ať 

už sledujeme trestní zákoník či např. občanský zákoník) blíže tyto „dobré mravy“ nedefinuje. 

Jak je uvedeno například v důvodové zprávě k návrhu nové verze občanského zákona v roce 

2012 (č. 89/2012 Sb.), není možné právní normou dobré mravy definovat. Právní předpisy 

jsou abstraktní a význam rozhodovací praxe při konkretizaci a „dotváření práva“ nelze 

opomíjet (důvodová zpráva k návrhu občanského zákona č. 89/2012 Sb.). Touto rozhodovací 

pravomocí přitom disponují konkrétní jedinci pověřeni příslušným správním orgánem.  
                                                           
15

 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.2.2004, čj. 2 As 69/2003. Dostupné online zde: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2003/0069_2As__0300050A_prevedeno.pdf  
16

 viz například rozhodnutí Ústavního soudu ve svém usnesení I. ÚS 393/98 ze dne 5. 11. 1998. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2003/0069_2As__0300050A_prevedeno.pdf
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Je ale třeba se ptát, zda právě tato neurčitost práva a jeho založení na abstraktních 

pojmech nemůže být příčinou vzniku diskriminačního jednání vůči některým jedincům a 

zákon, který má jedince v rámci společnosti chránit, se tak nestává spíše jeho nepřítelem.  

2.3.2. Je třeba bránit společnost 
 
 

Přibližně až do konce 18. století byly sexuální praktiky a obecně sexualita řízeny třemi 

explicitními kodexy: kanonickým právem, křesťanskou pastorací a občanským zákoníkem 

(Foucault, [1976] 1999: 46). Sloužily k tomu, aby určovaly co je dovolené a co nikoli. Jaké 

dále detailněji rozebírá Michel Foucault, soustřeďovaly se však primárně na manželskou 

povinnost a veškeré donucovací příkazy byly primárně směřovány do této oblasti.   

Od 19. století se postupně začíná prosazovat nový typ moci a doprovází tak původní 

kázeňskou moc, která se obrací k jednotlivci, k jeho individuálnímu tělu (Foucault, [1975-76] 

2005). Objevuje se tzv. biomoc, která umožňuje zároveň kontrolovat tělo formou kázeňských 

technik i regulovat pomocí důmyslných mechanismů (ibid: 226). Tato biomoc se soustřeďuje 

okolo dvou pólů – jeden z nich se nachází na straně těla, druhý na straně populace (ibid). Její 

projevy lze pozorovat například v postupně prosazujícím se pojetí sexuality jako fenoménu, 

který se netýká pouze jednotlivého těla, ale prostupuje celou společností. Odtud pramení také 

představa, že neukázněný a nepravidelný sexuální život vede ke dvěma důsledkům: pro 

(neukázněné) tělo, jež bude potrestáno formou individuálních chorob, které si “sexuální 

prostopášník” sám přivodí, a pro populaci ve formě rozšiřování nemoci prostřednictvím 

potomstva “sexuálního prostopášníka“ (ibid: 225). V rámci analyzovaných témat se tato 

biomoc projevuje například v rámci trestného činu znásilnění. Žena, s vědomím neustálé 

možnosti stát se obětí znásilnění a nutnosti převzít za tento čin zodpovědnost, „dobrovolně“ 

omezuje své aktivity na prostor a čas, ve kterých jí, jak věří, nehrozí nebezpečí (Smaus, [2003] 

2011]. Působení biomoci zde má tedy za následek jakési vepsání mocenských diskursivních 

praktik do těla ženy. Na straně druhé, způsob, jakým je znásilnění pojímáno v oficiálním 

institucionálním diskursu (ze strany lékařů, policistů, státních zástupců, soudců), dále posiluje 

stávající diskurs o znásilnění (viktimizace ženy, kladení viny na ženu ad.), neboť společnost 

má zájem na zachování hierarchického patriarchálního uspořádání.  

V 19. století se sexualita stala „strategicky důležitou“ zejména díky dvěma důvodům: 

sexualita jako tělesné chování spadá pod kázeňskou kontrolu v podobě trvalého dohledu nad 
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individuálními těly (institucí této kázeňské kontroly je například rodina) a zároveň náleží do 

biologických procesů, souvisících nejen s individuálními těly, ale s celou populací. 

V souvislosti se vznikem tohoto „společenského těla“ dochází ke stále zvětšující se snaze 

společnosti bránit sebe sama, a to mimo jiné prostřednictvím kontroly sexuality. Mechanismy 

této kontroly se projevují právě například v rámci určení toho, co je a není trestné. „Biomoc 

vytvořila kulturní a sociální mužská těla a prohlásila heterosexualitu za normu“ (Šmausová, 

2004: 2, dle teorie Foucaulta). Ztělesnění těchto norem a pravidel je možné najít právě 

v trestním zákoně, který však přispívá ke stigmatizaci, diskriminaci a násilí vůči zranitelnějším 

skupinám obyvatel (Ahmed a kol., 2011: 362). Opravdu je kriminalizace určitého sexuálního 

jednání tím správným řešením? 

Snaha bránit společnost se v rámci trestních zákoníků objevuje rovněž v explicitní 

rovině, např. ve znění konkrétních paragrafů. Trestní zákon z roku 1950 (č. 86/1950 Sb.) tak 

definuje trestný čin jako pro společnost nebezpečné jednání; účel trestního zákona poté chápe 

v jeho ochraně republiky, socialistické výstavby, zájmů pracujícího lidu a jednotlivců a 

výchově k dodržování pravidel socialistického soužití (§ 1, § 2 trestního zákona č. 86/1950 

Sb., dále jen t.z.). Nová verze trestního zákona z roku 1961 (č. 140/1961 Sb.) hovoří ve 

stejném duchu, především o nutné ochraně a výchově. V rámci jednotlivých zákoníků je 

patrný posun k větší snaze o ochranu společnosti. Například trestní zákoník č. 86/1950 Sb. (§ 

17) chápe účel trestu jako takového ve zneškodnění nepřátel pracujícího lidu, výchově 

pachatelů směřující k dodržování pravidel socialistického soužití, stejně jako výchově 

ostatních členů společnosti (v podobě určité prevence). O tomto důrazu na výchovný prvek se 

rovněž explicitně zmiňuje důvodová zpráva k návrhu trestního zákona č. 86/1950 Sb.: 

„V lidové demokracii, která postupně odstraňuje základní příčiny zločinnosti, nabývá vedle 

zneškodnění nepřátel lidu a zabránění dalším činům pachatele významu výchovný účel trestu“. 

V rámci verze trestního zákona z roku 1961 (č. 140/1961 Sb.) pak jednoznačně začíná být 

kladen důraz na ochranu společnosti jako takovou, jak je uvedeno v § 23 Účel trestu. Cílem 

tohoto trestu je rovněž směřování pachatele k „řádnému životu pracujícího člověka“, které 

bude rovněž sloužit jako vzor pro ostatní členy společnosti. Jednotlivé verze zákonů se rovněž 

přímo zmiňují o situaci, kdy zaniká trestnost činu, jestliže jeho nebezpečnost pro společnost 

již pominula (viz t.z. č. 86/1950 Sb. ve znění novely t.z. č. 63/1956 Sb. § 64a či t.z. č. 

140/1961 Sb.). Zmiňovaný § 65 byl z trestního zákona zcela vypuštěn v poslední úpravě 
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z roku 2009 (č. 40/2009 Sb.) v souvislosti se zavedením formálního pojetí trestného činu
17

. 

V předchozí úpravě z roku 1961 (t.z. č. 140/1961 Sb.) bylo pojetí trestného činu materiálně 

formální
18

.  

Co je však míněno touto nebezpečností? Vysvětlení tohoto jevu je v rámci 

analyzovaných trestních zákoníků velmi neurčité a ukazuje nejednoznačnost a konstruovanost 

této „nebezpečnosti“. Jak již bylo řečeno, společnost definuje jako nebezpečné, vše co ji může 

nějakým způsobem ohrozit, narušit stávající řád. Jak poznamenává Johannes Andenaes (1971: 

22), je možné, že určité chování bylo označeno jako trestné proto, aby si byli občané více 

vědomi jeho společensky škodlivé povahy. Je ale třeba se ptát, co přesně znamená 

„společensky škodlivé“ a kdo tuto „škodlivost“ definuje? Mnozí autoři z oblasti práva 

(například Andenaes, 1971) se však v tomto kontextu často zmiňují o „společensky 

škodlivých“ či „společensky nebezpečných“ činech bez další reflexe.  

2.3.3. Trestní zákon jako způsob kontroly lidské sexuality 
 

Stát má kapacitu regulovat sexualitu a ukázalo se, že tak aktivně činí (Connell, 1990: 

528). Existují právní definice zakázaných heterosexuálních vztahů (například zákonná věková 

hranice, incest). (ibid). Trestní zákon definuje ty oblasti sexuality, které společnost považuje 

za potenciálně „nebezpečné“, „nežádoucí“ či „zavrženíhodné“.  Důležitou roli hraje zejména 

snaha o vymezování hranic sexuality výhradně do oblasti reprodukce. Tedy to, co se 

nepodřizuje zájmu plození (či se tak alespoň netváří), to se nemá dle M. Foucaulta ([1976] 

1999) kam skrýt a nemá ani zastání v zákoně. Zde můžeme spatřovat souvislost s omezením (a 

popřením) dětské, homosexuální, příbuzenské či „nemravné“ sexuality. Jak již bylo zmíněno 

v kapitole 2.3. Stát a společnost jako neviditelní dozorci, diskursivní pojetí témat v oblasti 

sexuality v rámci trestního zákona je vždy třeba chápat rovněž v kontextu dalších vědeckých 

disciplín či společenských institucí. Významnou roli v produkci diskursů o sexualitě tak hraje 

zejména sexuologie, která utváří silnou normativní základnu pro předepsanou, „správnou“ 

sexualitu. Jak upozorňuje Kateřina Lišková (2008: 94), sexuologická rétorika (ač mnohdy 

                                                           
17

 § 13 t.z. č. 40/2009 Sb.: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“.  
18

 § 3 t.z. č. 140/1961 Sb.: „Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto 

zákoně“.  Aby se jednalo o trestný čin, musely být zároveň splněny dvě podmínky: čin musel být pro společnost 

nebezpečný (materiální podmínka) a současně musel vykazovat znaky uvedené v trestním zákoně (formální 

podmínka) (Vantuch, 2009).  



35 
 

provázená snahou o liberálnost), nastoluje jako normu pouze jediný typ chování, vycházející 

z biologického pohlaví, na němž je navázán příslušný gender produkující heterosexuální 

touhu. Kategorie pohlaví i genderu jsou vždy chápány jako binární, „normální“ sexualitou je 

výhradně heterosexualita (ibid). Vše, co se od těchto norem odkloňuje je prezentováno jako 

deviantní, projevující se v určení společenského trestu v rámci trestního zákona či například 

léčebných institucí. Regulace určitých sexuálních aktivit ze strany státu pomocí trestního práva 

může mít přitom reálný dopad, například na prevenci pohlavně přenosných nemocí (hiv virus, 

Aids
19

), neboť dochází k posilování stigmatizace a diskriminace (Ahmed a kol., 2011). 

Začlenění tématu pohlavně přenosných nemocí do trestního zákona tak může způsobovat 

tabuizaci a především vytváření studu vedoucího až k neochotě jedinců podstupovat 

preventivní vyšetření.  

Tato sociální kontrola ze strany státu je však často vytvářena a praktikována po ostré 

genderové linii (uvažujeme-li jej dichotomicky). Jak upozorňuje Gerlinda Šmausová (cit. in 

Seus, 2011: 45-46), převážná většina trestněprávních skutkových podstat se váže k „statkům“ 

a „funkcím“ v systému (oblasti hospodářství a státních organizací). Tyto pozice jsou však 

zastávány především muži, z toho důvodu jsou určité vzorce chování (společensky 

konstruované jako maskulinní), hodnoceny při svém odchýlení od sociální normy častěji jako 

„kriminální“. Dle Šmausové má však právě androcentrické pojetí trestního práva za následek 

určité vyloučení některých způsobů chování žen z trestního práva a tedy i ze sociální kontroly. 

Ženy jsou z velké části stále ještě normativně určeny spíše soukromou sférou, která však 

v trestním právu zakotvena není. Neformální sociální kontrolu v případě žen tak zastávají 

spíše rodina, manželé, partneři, sociální pracovnice a pracovníci či církevní organizace 

(Heidensohn, 1996 [1986]: 772, cit. in. Seus, 2011: 46). Jednoznačně tak vyplývá, že 

v současném společenském kontextu je systém trestního práva silně maskulinní – jeho pojetí 

lze jen z malé části aplikovat rovněž na převládající normativně konstruované chování žen 

jako matek a pečovatelek.  

Androcentrické konstituce trestního práva má rovněž za následek jeho zaměření na 

fyzické násilí, které je společensky konstruováno jako maskulinní. Trestní právo netrestná 

jedince, kteří způsobují emocionální újmu (Hanna, 2001).  

                                                           
19

 Záměrně zde uvádím tyto názvy malými písmeny z důvodu pokračování ve snaze tyto pojmy de-mystifikovat a 

de-medikalizovat, více například v textu Kateřiny Kolářové (2007).  
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2.4. Trestní právo ve feministické teorii 
 

Feministická teorie upozornila na více důležitých faktů v oblasti kriminality, které byly 

v rámci kriminologie doposud výrazně opomíjeny. Poukázala například na časté mylné 

vysvětlování nízkého podílu žen na kriminalitě jako důsledek vrozeného odporu či odporu 

vštípeného výchovou (Smaus, [1993] 2011: 118). Nicméně jak již bylo zmíněno v předchozí 

kapitole 2.3.3. Trestní zákon jako způsob kontroly lidské sexuality, ženy ve většině případů 

nezastávají takové pozice ve společnosti, na které se v obecném smyslu vztahuje trestněprávní 

kontrola (ibid: 118-119). Trestní právo, předpokládající „plně odpovědné“ členy a členky 

společnosti, se orientuje především na muže, ženám je určena spíše kontrola neformální, 

například v podobě lékařské péče, rodiny (Smaus, [1993] 2011). Pokud se trestní právo 

zaměřuje na ženy přímo, tak je morálně degraduje, jako v případě interrupce (Smaus, 1997 cit. 

in Oberlies, 2011: 62). V myšlení kriminologů i veřejnosti platí, že „zločinec“ automaticky 

znamená „muž“ (Renzetti, Curran, 2003: 326).   

Feministické autorky se dále snažily poukázat na absenci žen v této oblasti a na velmi 

zjednodušující chápání jejich role v trestním systému, odvozované výhradně z „přirozeného“, 

„biologicky daného údělu“. Související teorie rovněž přispěly k upozornění na výraznou 

orientaci trestního práva k oblasti reprodukce (v implicitní i explicitní rovině), projevující se 

v definici skutkových podstat jako takových, či například ve snaze omezit homosexuální 

aktivity u mužů či zakázat přerušení těhotenství (Smaus, [1993] 2011: 119). Tyto zájmy 

společnosti (usilující prostřednictvím „přirozené“ reprodukce heterosexuálních jedinců 

o reprodukci společnosti samotné) mohou také v konečném důsledku vést k neochotě věznění 

žen, které plní pro společnost roli z hlediska přirozené reprodukce (ve srovnání s vyjmutím 

muže z pracovního trhu, kde je nahraditelný) (ibid: 120).  

 

2.4.1. Historie feministického pojetí trestního práva 

 

Přibližně již od 60. let 20. století se v zahraničí v rámci druhé vlny feminismu postupně 

začínala objevovat první kritika oboru kriminologie (Heidensohn, Silvestri, 2012: 336). 

Ve stejné době docházelo i v rámci kriminologie samotné k zásadnímu obratu: nově se povaha 

kriminality a pachatelů začala chápat jako konstruovaná, nikoli jako ontická (Smaus, [1995] 

2011: 148). Většina tehdejších studií týkající se kriminality se do té doby věnovala výhradně 
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mužským zločinům a delikvenci (Heidensohn, Silvestri, 2012: 336), feministická kritika 

na tuto absenci žen reagovala. Zaměření kriminologie výlučně na mužské pachatele kritizovala 

již v roce 1976 například feministická socioložka Carol Smart (*1948)
20

. Pro správné 

pochopení vztahu mezi kriminalitou, trestním právem a procesem je třeba vždy analyzovat 

rovněž ženské kriminální vzorce chování (Smaus, [1995] 2011: 139 na základě teorie Carol 

Smart).  „Teorie kriminality by měly být schopné posoudit chování mužů i žen a identifikovat 

ty faktory, které na obě pohlaví působí rozdílně“ (ibid). Během prvního období kritického 

zhodnocení dosavadní povahy kriminologické vědy byla vydána řada studií zaměřených 

výhradně na kriminalitu žen (viz např. Simon, 1975, Adler, 1978, Gipser, 1975, Carlen, 1985, 

Eaton, 1986 ad.)
21

 (jako protipól k dosavadnímu zaměření výhradně na muže jako pachatele). 

Jak upozorňuje Gerlinda Smaus ([1995] 2011), tato díla chápala jinakost žen čistě 

esencialisticky, v důsledku jejich biologického „předurčení“. Zpočátku se teoretičky 

zaměřovaly primárně na téma „pohlaví – ženské“, nelze je tedy zpravidla označovat jako 

feministické, jelikož v té době (od 70. let 20. století) zatím nebyla rozvinuta sociální teorie 

pohlaví (Smaus, [1995] 2011: 135). Za jednu ze zakladatelek oboru feministické kriminologie 

je považována Frances Heidensohn, která v roce 1985 publikovala významné dílo „Woman 

and Crime“. Jak upozorňuje Gerlinda Šmausová, autorka se však opírala především 

o naturalistické koncepty ([1995] 2011). Přesto však prvotní snahy o kritický přístup 

ke kriminologii lze považovat za velmi přínosné pro další rozvoj kritické a feministické 

kriminologie. Za další významné autorky v oblasti feministické kriminologie lze jistě 

považovat také Medu Chesney-Lind, Kathleen Daly či Maureen Cain.  

Kromě upozornění na absenci žen v kriminologických teoriích zločinnosti se další 

kritika týkala způsobu, jakým jsou ženy (pokud vůbec jsou) popisovány: na základě 

stereotypních očekávání souvisejících s předpokládanou biologickou a psychologickou 

„přirozeností“ (Heidensohn, Silvestri, 2012: 336).  Rovněž v rámci rozvíjející se tzv. kritické 

kriminologie, byl ženský zločin stále hodnocen na základě biologického determinismu a 

nekritického přístupu chápajícího ženy výhradně jako pasivní, a „mateřské“ bytosti (Smart, 

                                                           
20

 SMART, Carol. 1976. Women, Crime and Criminology: A Feminist Critique. London: Routledge and Kegan 

Paul.  
21

 SIMON, Rita James. 1975. Women and Crime. Lexington, Mass.: Lexington Books. ADLER, Freda. 1978. 

Sisters in Crime. New York: McGraw-Hill. CARLEN, Pat. 1985. Criminal Women. Cambridge: Polity Press. 

EATON, Mary. 1986. Justice for Women? Family, Court and Social Control. Milton Keynes: Open University 

Press.  
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1976 cit. in Heidensohn, Silvestri, 2012: 337). S tímto souvisí rovněž feministická kritika 

chápání žen výhradně jako obětí mužského násilí, neboť dochází k marginalizaci a 

zneviditelňování žen (Comack, 1999: 1961). V první fázi feministické kritiky kriminologie 

bylo zaměření na ženy jako oběti jistě velmi přínosné, neboť vyšlo najevo, v jaké míře dochází 

k trestným činům páchaných na ženách, které byly doposud často přehlíženy (ibid). Je však 

třeba upozornit, že tato optika s sebou nese rovněž mnohé nedostatky, například přehlížení 

mužů jako obětí či opomíjení násilí páchaného ženami (ibid). 

Konstrukce žen jako obětí v kontextu trestního práva je založena na esencialistickém 

chápání „přirozenosti“ mužů a žen: ženy a muži jsou nejen odlišní, ale tato odlišnost je 

zakotvena v biologii (Comack, 1999: 164). Muži jsou tak chápání jako „od přírody“ asertivní, 

agresivní a soutěživí; ženy pečující, starostlivé a citlivé (ibid: 165). Tyto konstrukce však mají 

rovněž negativní efekt: muži jsou tak viděni pouze v zajetí svých hormonů a chromozomů a 

ženy jako pasivní oběti mužského zneužívání (ibid). V rámci utváření konstrukce oběti a 

pachatele se uplatňuje silné dualistické chápání této problematiky. Jak upozorňuje Elizabeth 

Comack (ibid), podobné binární opozice (útočník/pachatel – oběť; zločin – zákon) v rámci 

kriminologie ukrývají více, nežli odhalují: v tomto kontextu jsou jedinci, ocitnuvší se 

na „kriminální“ straně nevyhnutelně označení jako „ti druzí“ a dochází k procesu odhalování 

jejich „typických“ charakteristik, kterými se odlišují od tzv. „konvenčních“ osob; oběti pak dle 

tohoto pojetí vyžadují terapii a poradenství; útočníci si zaslouží trest. Důsledek podobného 

binárního uvažování je však především v opomíjení dalších aspektů této problematiky. 

Dochází ke znemožňování chápání násilí na ženách v širších sociálních, ekonomických a 

politických souvislostech. Pozornost trestního práva by se neměla upírat pouze ke snaze 

„vyléčit“ tzv. kriminalizované a patologické jedince, ale rovněž k institucím jako jsou rodiny, 

komunity a další společenské struktury, v rámci nichž dochází k reprodukci sociálních 

problémů. Feministická kriminologie tak musí pracovat s genderem jako se zcela zásadním 

elementem celého „kriminologického projektu“ (ibid: 167). Je třeba, aby byla problematika 

trestných činů (jako například násilí na ženách) chápána komplexněji, nevykládána výhradně 

jako důsledek „mužské přirozenosti“, ale rovněž v kontextu patriarchálního uspořádání 

společnosti a dalších společenských struktur. Feministická teoretička Susan Brownmiller 

([1976] 1998) v tomto ohledu přišla jako první s tezí, že znásilnění není přirozeným jevem, 

který by snad pramenil z „přirozené“ mužské agresivity nebo sexuálních potřeb. 



39 
 

Ve společnostech, kde mají ženy stejnou prestiž jako muži a kde jsou respektovány, se 

znásilnění téměř nevyskytují
22

 (Reeves Sanday, 1997). Podle některých teoretiků a teoretiček 

(např. Brownmiller, [1976] 1998) je tak znásilnění výsledkem patriarchálního uspořádání 

společnosti, kde muži znásilňují, protože mohou. Na proměnu v chápání sexuálního násilí 

upozorňuje v českém prostředí také například Zuzana Chomová (2014). Postupně se začíná 

v České republice i zahraničí využívat spíše termínu „sexualizované násilí“, neboť lépe 

vystihuje podstatu sexuálních násilných činů: základem není pouze sexuální touha, ale 

především používání sexuality jako nástroje moci (Fröschl, Löw, Sopková, 2008 cit. 

in Chomová, 2014: 16).  

Feministické přístupy tak usilovaly a usilují o re-definici a nalézání alternativních 

modelů konceptualizujících společenskou deviaci, trest a sociální kontrolu. Feministické 

autorky také často poukazovaly a poukazují na „paradox systematického ignorování kategorie 

pohlaví navzdory nápadné diskrepanci v zatížení žen a mužů registrovanou kriminalitou“ 

(Seus, 2011: 41). Ženy představují z hlediska podílu na trestných činech výrazněji nižší 

procento zastoupení. Zaměříme-li se však na kvalitativní stránku těchto činů, povšimneme si 

výrazného nepoměru zastoupení žen a mužů a to v závislosti na druhu trestného činu a jeho 

bližší charakteristice. Jak upozorňuje Lydia Seus (2011), například v oblasti ublížení na zdraví 

je mezi podezřelými uváděno výrazné procento mužů, zatímco v rámci trestného činu týrání 

svěřené osoby či obecně zanedbávání povinné péče a výchovy poté dominují ženy. Tento fakt 

odpovídá společensky konstruovanému spojení maskulinity s veřejnou sférou, mocí a 

dominancí, zatímco femininita je společensky determinována „přirozeným“ mateřstvím a 

„předurčením“ k reprodukci, péči a výchově dětí. Ačkoli je velká část násilí páchaného na 

ženách genderově motivována a jejím cílem je zastrašit ženy jako skupinu, v kontextu 

trestního zákona zcela schází trestný čin motivovaný pohlavím oběti
23

 (Renzetti, Curran, 

2003: 356).  

                                                           
22

 Reeves Sanday (2007) hovoří o tzv. „rape-free“ společnostech (v protikladu k tzv. „rape-prone“ společnostech, 

tedy se sklony ke znásilnění). Jedná se o společnosti, které plně uznávají hodnotu ženy, její produktivní i 

reproduktivní roli. Zmiňuje tak například kmen Tuaregů na Sahaře, či kmen Ašantů v Ghaně. Tyto a další 

společnosti rovněž chápou roli muže a ženy ve společnosti jako plně komplementární.  
23

 Trestné činy motivované nenávistí vůči skupině obyvatel (kde by bylo žádoucí zahrnout rovněž kritérium 

pohlaví) jsou činy, kdy je pachatel motivován nenávistí, předpojatostí či předsudky vyplývající ze skutečné či 

domnělé rasové/etnické příslušnosti, státního původu, náboženského vyznání, sexuální orientace (Renzetti, 

Curran, 2003: 355).  

V rámci analyzovaných zákoníků jsou trestány následovně: trestní zákon č. 86/1950 Sb.: Hlava prvá: Trestné 

činy proti republice. Trestné činy zvláště ohrožující pořádek ve věcích veřejných. § 116 Útoky proti skupinám 
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Feministická kriminologie byla v průběhu svého vývoje také často kritizována z důvodu 

etnocentrického myšlení „bílých“ feministek, opomíjejícího vliv rasy, třídy a genderu v rámci 

určitého historického a kulturního kontextu (Rice, 1990). Rasovou a třídní (a genderovou) 

konstrukcí zločinu se ze zahraničních autorek zabývá například Dorothy E. Roberts. Dle její 

teze slouží „rasa“ nejen k identifikaci pachatelů a pachatelek trestných činů, ale je zakotvena 

přímo v samotném základu amerického trestního práva (Roberts, 1992: 1945). „Rasa“ stojí 

zcela na počátku, neboť je již apriorně zahrnuta v samotném utváření norem a pravidel 

pro povolené a trestné činy, stejně jako pro výši sazby. Stává se jakýmsi pre-diskursivním 

konceptem, který vstupuje do tvorby diskursů o „rase“ jako takové. „Rasa“ pomáhá určit, 

který čin bude trestný a jaký zločin trestat přísněji (Roberts, 1992: 1958)
24

. 

V českém prostředí byl rozvoj feministické myšlenkové tradice výrazně narušen 

dlouhotrvajícím komunistickým režimem, který se mimo jiné zasloužil o rozpuštění všech 

ženských organizací v roce 1948 (Oates-Indruchová, 2011: 76). Po roce 1989 se české 

teoretičky jen velmi zvolna dostávají k feministické a genderové teorii, čerpáním inspirace 

z anglické, americké či německé literatury (ibid). Česká feministická kriminologie stojí 

doposud spíše na okraji zájmu feministických autorů a autorek. Významný příspěvek k tomuto 

tématu představuje například publikace „Tvrdošíjnost myšlenky: Od feministické kriminologie 

k teorii genderu“ (Oates-Indruchová ed., 2011). V českém kontextu je jistě významnou 

autorkou českoněmecká kriminoložka a teoretička genderu Gerlinda Šmausová, která se 

po emigraci do tehdejšího západního Německa v roce 1968 v 90. letech 20. století opět vrátila 

do českých akademických kruhů. Nelze opomenout ani práci právničky Barbary Havelkové, 

zaměřující se na pojetí genderu v rámci práva, včetně práva trestního
25

. Částečně se trestnímu 

                                                                                                                                                                                      
obyvatelů: Kdo užije násilí nebo pohrůžky násilí proti skupině obyvatelů republiky pro jejich národnost, rasu 

nebo náboženství …; trestní zákon č. 140/1961 Sb.:  Hlava pátá: Trestné činy hrubě narušující občanské soužití. § 

196 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci: (1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, 

ublížením na zdraví nebo způsobením škody ve velkém rozsahu … (2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů 

nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením nebo způsobením škody velkého rozsahu proto, že 

jsou stoupenci socialistického společenského a státního zřízení, pro jejich národnost, rasu, vyznání …  
24

 Projevuje se například ve stanovení přísnějších trestů u činů, které pravděpodobně spáchají černoši/černošky – 

např. drogové přestupky; konkrétně vyšší sazby pro užívání cracku, který je převážně užíván jedinci s černou 

barvou pleti (Roberts, 1992: 1958).   
25

 například viz HAVELKOVÁ, Barbara. 2010. „Znásilnění: Několik úvah nad právní úpravou.“ In Kristýna 

Ciprová (ed.). Pod hladinou: Fakta a mýty o znásilnění. Praha: Gender Studies, o.p.s., s. 12-23. HAVELKOVÁ, 

Barbara. 2009. „Genderová rovnost v období socialismu.“ In Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtěch Šimíček. 

Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 

Masarykova univerzita, s. 179-206. 
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právu věnují také Lubica Kobová a Petra Kutálková v rámci publikace „Sexuální násilí. Proč 

se nikdo neptá?“ (Kobová, Kutálková, eds., 2014).  

2.4.2. Současné odborné debaty v českém i zahraničním prostředí 

 

Jak upozorňuje Smaus, mnoho feministických kriminoložek, např. Maureen Cain, Meda 

Chesney-Lind, Lee H. Bowker, Carol Smart, Joanne Belknap
26

 (ač zohledňujících 

konstruovanou povahu kriminality a genderovanou skutečnost) nezpochybňuje trestní právo 

jako takové. „Zjevně se s trestním právem identifikují a chápou je jako výraz všelidské 

morálky a statků, které je záhodno chránit“ (Smaus, [1995] 2011: 150). Zcela tak u těchto 

autorek schází „vhled do mužského panského charakteru trestního práva, […], a vhled do jeho 

významu pro reprodukci patriarchátu“ (ibid). Jedná se o instituci, která genderové struktury 

přímo reprodukuje (Smaus, [1995] 2011: 151). Zároveň je možné předpokládat, že i trestní 

právo má vlastní gender – stejně jako věda je mužské (Smaus, 1997: 183 cit. in Oberlies, 

2011: 58). Tuto určitou „slepotu“ feministické kriminologie k povaze trestního práva lze 

vykládat jako obavu z dekonstrukce samotného základu této vědecké disciplíny – tedy pojmu 

kriminalita (Smaus, [1995] 2011: 151). Posun kriminologie feministickým a 

dekonstruktivistickým směrem však nemusíme nutně chápat jako hrozbu: „kriminologie může 

přežít i jako sociologie trestního práva“ (Smaus, [1995] 2011: 152).  

 V rámci feministické kriminologie je v současnosti patrný určitý posun 

ke zpochybňování a dekonstrukci trestního práva jako takového. Probíhají tak například 

diskuse nad vlivem kriminalizace trestných činů v oblasti sexuality například na hiv prevenci a 

léčbu (Ahmed a kol., 2011). Výrazným trendem je rovněž snaha chápat trestní právo 

komplexněji a v kontextu dalších struktur dané společnosti. Gilian Balfour (2006) se tak 

například ptá, zdali je možné vytvářet teorie o ženách a kriminalitě bez současného zohlednění 

ekonomického a společenského dopadu neoliberalismu. Autoři a autorky se dále při analýzách 

trestných činů (např. znásilnění) snaží zohledňovat rovněž další aspekty identity (tedy nejen 

gender), jako je „rasa“, etnicita, třída, věk ad. (O’Toole, 2007).  

Teoretici a teoretičky se dále v souladu s diskursivní teorií Michela Foucaulta a 

navazujícími poststrukturalistickými a dekonstruktivistickými přístupy věnují rovněž analýze 

působení diskursivních mocenských praktik státu. Jak je patrné například v práci Evelyn 

                                                           
26

 například BELKNAP, Joanne. [1996] 2014. The Invisible Woman: Gender, Crime, and Justice. Cengage 

Learning. 
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Blackwood (2007), převažující přijetí homosexuality v rámci indonéského trestního zákoníku 

(projevující se vyměřením trestu v rámci stejnopohlavních vztahů pouze v případě 

nedospělosti jedné z osob) nutně neznamená reálnou akceptaci a podporu. V rámci 

diskursivních praktik státu (projevujících se mimo jiné v uspořádání trestního zákona) dochází 

k marginalizaci a stigmatizaci chování, které neodpovídá konceptu tzv. reprodukčního 

občanství (ibid: 295). Diskursivní rámec zahrnuje do svého díla v rámci českého prostředí 

například Radka Dudová, zaměřující se na analýzy interrupce v rámci české historie 

s přihlédnutím k mocenským aspektům a státním zájmům.  

2.5. Stručné představené analyzovaných pramenů a jejich zasazení do 

historického kontextu 
 

Účelem této kapitoly je stručné představení zvolených analyzovaných pramenů a snaha 

je pro lepší uchopení zasadit do historického kontextu, tedy doby jejich vzniku. Jelikož 

následně předpokládám proměnlivost daných diskursů sexuality zaznamenaných v rámci 

analyzovaných trestních zákoníků, zasazení do určitého časového rámce je nezbytné.  

Stejně jako „[k]aždý právní předpis odpovídá ekonomickým a politickým poměrům 

společnosti, která si jej dává“ (důvodová zpráva k návrhu t.z. č. 86/1950 Sb., dále jen dův.z.), 

každá společnost svým členům a členkám předepisuje určité vlastnosti, způsoby chování a 

vzorce vzájemné interakce v závislosti na pohlaví (Renzetti. Curran, 2003: 21). Pohlavně-

genderový systém dané společnosti zahrnuje mimo jiné regulaci sexuality, kdy některé formy 

jejího vyjadřování jsou odměňovány a jiné trestány (Rubin, 1975; Thome, 1982 in Renzetti, 

Curran, 2003: 21). 

Po vzniku Československa v roce 1918 bylo stanoveno, že veškeré dosavadní zákony 

zůstávají v platnosti (Gřivna, 2009: 559). Po velmi dlouhé období se až do roku 1950 

nepodařilo přijmout nové kodexy trestního práva. Po druhé světové válce nastala specifičtější 

situace, pramenící ze snahy vypořádat se s válečnými zločiny (ibid). Únor 1948 však určil 

dalšímu vývoji trestního práva zcela zásadní směr – v důsledku Stalinova vlivu a zejména jeho 

prosazované teze o třídním boji v období přechodu od kapitalismu k socialismu došlo 

k výraznému převážení represivního zaměření trestního zákona (ibid). V tomto duchu hovoří 

rovněž důvodová zpráva k návrhu nové verze zákona v roce 1950: „Skutečnost, že třídní 

podstata osvobozeného státu se od základů změnila a že náš pracující lid nast[o]upil 



43 
 

odhodlaně cestu socialistického budování podle vzoru a za pomoci Sovětského svazu
27

, obráží 

se nutně v nových zákonech“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 86/1950 Sb.). Nový trestní zákon z roku 

1950 explicitně hovoří o nutnosti integrace „výchovných momentů“ do těchto právních 

předpisů, a to právě po vzoru Sovětského svazu. Jeho cílem (jak se projevuje mimo jiné i 

v definice účelu tohoto trestního zákona v rámci § 1 je potírání i těch nejposlednějších 

pozůstatků kapitalismu (dův.z. k návrhu t.z. č. 86/1950 Sb.).  

Období od roku 1950 do roku 1989 analyzované v rámci trestního zákoníku č. 86/1950 

Sb., č. 140/1961 Sb. a jejich vydaných novelizací, je nezbytné chápat v kontextu vládnoucího 

komunistického režimu. Trestní zákon č. 86/1950 Sb. nabyl účinnosti dne 1. srpna 1950, 

v době prezidentské vlády Klementa Gottwalda, spolu s Antonínem Zápotockým jako 

předsedou vlády. V tomto zákoně lze nalézt mnohé nedostatky související s politikou 

tehdejšího státního zřízení – zejména trestné činy proti republice byly sankcionovány 

nepřiměřeně přísně
28

 (Gřivna, 2009: 554). „Pro toto období je typické, že ve sféře trestního 

práva hmotného, v rozporu se zásadami demokratické společnosti, byla jako trestný čin 

zakotvena i taková jednání, která ve skutečnosti znaky trestného činu (tj. pro společnost 

nebezpečného činu) nevykazovala, a tudíž neměla být ani trestná“ (Nečada, 2000: 4). 

Z důvodové zprávy k návrhu trestního zákona č. 86/1950 Sb. je rovněž patrná ostrá kritika 

kapitalistického zřízení, které je chápáno jako příčina zločinnosti jako takové: „[z]a 

imperialismu — posledního stadia kapitalismu, kdy vnitřní rozpory kapitalismu dosahují 

svého vyvrcholení a kdy kapitalismus je již kapitalismem zahnívajícím — roste zločinnost 

v nevídaných rozměrech. Statistika kapitalistických států ukazuje, jak zostření třídního boje 

v období imperialismu souvisí s růstem zločinnosti“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 86/1950 Sb.). 

Hovoří se rovněž výrazně o špatném vlivu kapitalistického zřízení na mládež, která nedostává 

správné vzory a nemůže dále dospívat v řádné pracující občany a občanky země. Na základě 

tohoto předpokladu můžeme v konečné verzi trestního zákona č. 86/1950 Sb. spatřovat tuto 

výraznou tendenci komunistického režimu mládež opět vychovat, poskytnout jí takové 

prostředí, které povede ke zdárnému vývoji v dospělé obyvatele a obyvatelky republiky.  

                                                           
27

 „Sovětský svaz dosahuje v potírání zbytků zločinnosti skvělých výsledků. Lidově demokratické státy, budující 

socialismus, se musí učit na velikých zkušenostech Sovětského svazu. Musí se učit i tomu, jak účinně a úspěšně 

bojovat se zločinností, kterou jim zůstavila kapitalistická společnost“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 86/1950 Sb.).  
28

 Jak uvádí Tomáš Gřivna (2009), za úmyslné ublížení na zdraví (§219) hrozil trest odnětí svobody až na šest 

měsíců, za nedbalostní způsobení škody na majetku lidového družstva (§246) až jeden rok.  
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Přijetí ústavy v roce 1960 (ústavní zákon č. 100/1960 Sb.) nastartovalo novou 

kodifikační vlnu. V roce 1961 došlo k vydání nového trestního zákona i trestního řádu. Tento 

nový zákon mnohem více zdůrazňoval důležitost „socialistické morálky“ a upozorňoval na 

neustále se zvyšující „morální požadavky“ (dův. z. k návrhu t.z. č. 140/1961 Sb.). V rámci této 

verze trestního zákona se rovněž projevoval výraznější „výchovný“ motiv.  

Z historického pohledu měl pak pro odstranění totalitního režimu klíčový význam 

ústavní zákon č. 135/1989 Sb., kterým byla z textu ústavy z roku 1960 vypuštěna ustanovení 

o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a ve státě a teze o marxismu-leninismu, v němž byla 

vedena veškerá kulturní politika, výchova a vzdělávání. Po roce 1989 tak došlo v několika 

krocích k demokratické trestněprávní reformě. Ta vycházela především z více mezinárodních 

dokumentů týkajících se oblasti lidských práv. Historický význam pak mělo v roce 1991 

schválení Listiny základních práv a svobod, která po vzniku samostatné České republiky a 

přijetí nové Ústavy v roce 1992 se stala podstatnou součástí ústavního pořádku republiky 

(Nečada, 2000). Zásadní roli rovněž hrál zejména vstup České republiky do Evropské unie 

v roce 2004.  

3. EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1. Metodologie 
 

V diplomové práci vycházím z konstruktivistického paradigmatu, které předpokládá, že 

je sociální realita konstruována lidskou myslí (teprve lidská mysl určuje významy). Paradigma 

definuje přirozenost „světa“, místo jednotlivce v tomto „světě“ a řadu dalších vztahů ke 

„světu“ a jeho částem (Guba, Lincoln, 1994). V souladu se základními stanovisky 

konstruktivismu je cílem tohoto výzkumu určitá forma porozumění procesu tvorby a 

udržování diskursů sexuality v rámci analyzovaných trestních zákoníků a následná 

redefinice/rekonstrukce.  

Tato práce je založena na ontologickém předpokladu relativismu (sociální realitě 

rozumím jako produktu lidského intelektu a pracuji s možností změny této reality). Toto 

ontologické stanovisko se ptá po způsobu chápání povahy reality – tím, co je možné poznat 

(Guba, Lincoln, 1994). Z hlediska epistemologie (vztahu mezi tím, kdo poznává a tím, co je 

poznáváno) poté vycházím z transakčního a subjektivistického předpokladu. „Zjištění“ této 
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diplomové práce jsou postupně utvářena v průběhu tvorby výzkumu. Tento typ 

epistemologického stanoviska je do jisté míry lépe aplikovatelný v rámci kvalitativního 

výzkumu v podobě rozhovorů, kdy dochází k „transakci“ mezi výzkumníkem/výzkumnicí a 

respondentem/respondentkou. Domnívám se však, že rovněž v případě analýzy textu lze 

z tohoto předpokladu vycházet. Vědění, které je zde utvářeno, je výsledkem procesu interakce 

mne jako výzkumnice a textů, které analyzuji.  

Předmětem výzkumu jsou oficiální dokumenty v podobě trestních zákoníků z let 1950, 

1961 a 2009, volně dostupné ke stažení na oficiálních webových stránkách Poslanecké 

sněmovny ČR či Ministerstva vnitra ČR. Povaha těchto dokumentů je nereaktivní, jelikož 

nebyly vytvořeny za účelem výzkumu (Reinharz, 1992: 147). Přesto je však třeba zohledňovat 

mou roli jako výzkumnice, jak bylo uvedeno v kapitole 1.2. Vymezení badatelské pozice – 

vlastní pozicionalita a rovněž výše v této kapitole.   

V rámci samotné analýzy si nejprve (na základě teoretické literatury a vlastního úsudku) 

definuji témata a oblasti, která budou klíčová pro následný výzkum diskursu sexuality. Tato 

volba bude zdůvodněna a podložena argumenty. Pomocí komparace budu nejprve sledovat, 

zdali se dané téma (event. trestný čin) nachází ve všech analyzovaných zákonících, pokud ano, 

pak v jaké části. Pokud se umístění daného trestného činu změní (či bude daný trestný čin 

zcela odstraněn), zamyslím se dále nad možnými příčinami. Mou oblastí zájmu bude rovněž 

porovnání pojmenování daného trestného činu a následně detailní analýza jeho popisu. 

V neposlední řadě se budu po vzoru feministických výzkumných metod zabývat rovněž tím, 

co v trestních zákonících v oblasti diskursu sexuality zcela schází a není v žádném směru 

tematizováno. Jelikož rovněž absence určitých témat vypovídá o analyzovaném diskursu 

sexuality.  

3.1.1. Volba metody 

 

Pro výzkum daného tématu bude využita hloubková textová analýza s využitím 

genderové optiky, s cílem určit a popsat diskursy sexuality v trestním právu. Text (potažmo 

jazyk) bude chápán jako místo (prostor), kde dochází k zaznamenávání daných diskursů 

(ovlivněných historickým a společensko-kulturním kontextem dané doby a mocenskými 

strategiemi státu a společnosti jako takové) a především další produkce významů o daném 
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tématu. S genderem bude operováno jako s analytickou kategorií, napomáhající propojení 

daných významů s pojetím maskulinity a femininity.  

 

V diplomové práci si pokládám následující hlavní výzkumné otázky: 

 

 Jaké diskursy sexuality lze v trestních zákonících určit a jakým způsobem se historicky 

mění jejich význam? 

 Jakou roli hraje při produkci významů spojených se sexualitou v trestním právu jazyk? 

 Jakým způsobem je v trestních zákonících konstruována maskulinita a femininita? 

 Jak se v trestním zákoně projevuje snaha společnosti o sociální kontrolu sexuality? 

3.1.2. Výběr pramenů – technika sběru dat 

 

Tři české trestní zákoníky z let 1950, 1961 a 2009, doplněné o vydané novelizace volím 

pro další analýzu v souladu s cílem práce sledovat historické proměny konstrukce sexuality 

v českém trestním právu. Záběr 65 let (poslední novelizace trestního zákona byla vydána 

v roce 2015) považuji za dostatečný pro sledování historických proměn diskursů sexuality. 

Zabývám se pouze trestným právem hmotným, které stanovuje, co je trestným činem, 

podmínky trestní odpovědnosti a jaké sankce lze za trestný čin uložit. Předmětem výzkumu 

primárně není trestní právo procesní (zaznamenáno v rámci trestního řádu), které upravuje 

trestní řízení soudní – tedy konkrétní postup příslušných orgánů státu.  

V průběhu prvotní předběžné analýzy zvolených pramenů vyvstala postupně potřeba 

doplnit zdrojový materiál rovněž o tzv. důvodové zprávy. Jedná se o nezávazné části návrhů 

zákona, který je předkládán parlamentu ke schválení. Jejich přiložení ke každému návrhu 

zákona je povinné. Zahrnují odůvodnění jednotlivých ustanovení, vysvětlení návrhů pro 

změny v zákoně apod. Tuto část zdrojového materiálu považuji za důležitou pro bližší 

pochopení kontextu a zamezení dezinterpretace jednotlivých částí trestního zákona. Důvodové 

zprávy nebudou sloužit jako primární pramen k analýze. Analyzovány nebudou rovněž tzv. 

rozpravy (jednotlivá vyjádření k návrhům zákona, dostupná na webových stránkách 

Poslanecké sněmovny ČR v rámci digitální parlamentní knihovny), a to z důvodu příliš 

širokého záběru pro analýzu, neuskutečnitelného v rámci této diplomové práce – ačkoli by 
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jednotlivé komentáře k návrhům na změnu trestního zákona byly jistě pro analýzu velmi 

zajímavé.  

Zvolený zdrojový materiál ze své podstaty není schopen nabídnout komplexní pohled na 

historické a současné diskursy sexuality v trestním právu, neboť zaznamenává pouze konečná 

rozhodnutí o navrhovaných změnách. Z důvodu množství dat však v této diplomové práci není 

možné analyzovat rovněž související trestní řád (který, jak zmiňuje např. Barbara Havelková 

(2010), lze hodnotit z hlediska způsobu zacházení s „obětí“ apod.), rozpravy k návrhům 

zákona či záznamy samotného soudního řízení. Konečná analýza oficiálních písemných 

zákonných pramenů předpokládaná v této diplomové práci tak může poskytnout základ pro 

další odborné práce rozšiřující zdrojový materiál a další související prameny.  

Rovněž považuji za důležité upozornit, že ačkoli jsou vydané trestní zákoníky jedinými 

primárními prameny pro analýzu, není možné získaná data hodnotit jako všeobecně platné 

v rámci daného historického období či v rámci trestního práva (či vládních dokumentů) dané 

doby v obecné rovině. Oficiální analyzované dokumenty představují pouze jeden z článků 

v rámci procesu tvorby, udržování a reprodukování diskursů sexuality. Předmětem analýzy 

také není konkrétní aplikace trestního práva v praxi, mající vliv na další reprodukci stávajících 

diskursů (případně jejich postupnou modifikaci) či proces přetváření jedinců v subjekty 

prostřednictvím působení diskursivních praktik.  

 

3.2. Analýza 

 

V rámci analytické části nejprve definuji témata, která budu dále detailně analyzovat. 

Zároveň je však třeba se ptát, jaká témata (relevantní pro diskurs sexuality) v rámci trestních 

zákoníků naopak prostor nemají. O čem tato absence vypovídá a jakou roli hraje v kontextu 

feministických teorií? Jaký význam představuje legálnost konkrétních činů, které by pro svou 

povahu mohly býti trestnými a „škodlivými“ pro společnost, ale trestní zákoník je zcela 

opomíjí? Samozřejmě je třeba podotknout, že tato část je spíše zamyšlením nad absencí 

určitých témat (přičemž určení jejich absence je do jisté míry výsledkem diskursivního rámce, 

ve kterém se pohybuji a v jakém uvažuji jako výzkumnice), nikoli snahou určit oblasti, které 

v rámci oblasti sexuality nepochybně být trestány musí. 

V prvé řadě sleduji, zdali se v analyzovaných trestních zákonících nachází či nenachází 

daný trestný čin, v souvislosti s předem definovanými tématy. Zaměřuji se rovněž na umístění 
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daného trestného činu v rámci celého trestního zákona (konkrétně v rámci jaké části – hlavy či 

oddílu se daný čin nachází, event. jak se mění umístění či pojmenování celé hlavy či oddílu a 

co lze z tohoto vyvodit o pojetí sexuality ve vztahu k dalším oblastem z hlediska důležitosti 

tohoto tématu pro soudobý společenský kontext). Klíčovou roli hraje také to, jakým způsobem 

je využíván jazyk, s jakými pojmy je operováno a jaké významy jsou produkovány.  

 

3.2.1. Tematizace lidské sexuality v trestních zákonících 

 

Pro analýzu diskursu sexuality v českých trestních zákonících volím tato témata: 

znásilnění, soulož mezi příbuznými, prostituci a obchodování s lidmi (a související kuplířství), 

rodinu a manželství, těhotenství a přerušení těhotenství, homosexualitu, pornografii. Vybírám 

je z toho důvodu, že zde spatřuji spojitost s diskursem sexuality. Na jedné straně se jedná 

o konkrétní jednání, které je v naší společnosti diskursivně chápáno jako sexuální povahy 

(znásilnění, soulož mezi příbuznými, homosexualita, pornografie, prostituce). Na straně druhé 

jde o činnosti, které se sexualitou souvisejí – obchodování s lidmi (jehož důsledkem je velmi 

často jednání sexuální povahy, jak zohledňuje také zákon), rodinu, manželství, těhotenství a 

přerušení těhotenství (které se sexualitou souvisejí zejména prostřednictvím snahy státu a 

společnosti regulovat jednání sexuální povahy a jeho souvislost s reprodukcí). Zároveň jsem si 

vědoma, že tímto výběrem se částečně podílím na reprodukci diskursu sexuality, neboť určuji, 

co je a není jeho součástí.  

Sexualitě zde rozumím jako části lidské osobnosti, sestávající z mnoha vzájemně 

provázaných aspektů. Neomezuji se na její chápání výhradně ve smyslu sexuální 

orientace/sexuální identity či sexuálních projevů, jak bylo přiblíženo v kapitole 2.1.2. 

Sexualita v kontextu feministické teorie. Nejenže je tento pohled poněkud zjednodušený, 

jelikož opomíjí další aspekty sexuality, ale zároveň i z toho důvodu, že člověk s určitou vlastní 

sexualitou okolo ní nutně nemusí definovat sebe sama, svou identitu (Cameron, Kulick, 2003: 

8).  

Jak již bylo naznačeno v rámci metodologické části, kromě témat v oblasti sexuality, 

která jsou v rámci trestních zákoníků do jisté míry explicitně definována, se budu rovněž 

zabývat tématy, která zde chybějí. Absence určitého tématu nutně neznamená jeho 

neexistenci. Toto chybění nám může možná mnohem více napovědět o převládajících 
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společenských normách.  Změna chápání sexuality ve společnosti v průběhu 18. století tak, jak 

ji popisuje Michel Foucault ([1976] 1999) a je dále detailněji rozebíráno v kapitole 2.1.4. 

Sexualita jako diskurs, vedoucí k zatlačení určitých norem do pozadí, nepředstavuje nutně 

jejich zánik. O sexu (a sexualitě) se začíná mlčet či mluvit jinak. Sexualita se stává diskursem. 

Foucault ve svém díle zmiňuje příklad osvícenských kolejí v 18. století, kde sexualita 

prakticky nebyla tématem k hovoru, jakoby neexistovala. Přesto však byla všudypřítomná ve 

způsobu, jakým byly budovy architektonicky ztvárněny (prostor třídy, rozmístění ložnic, tvar 

lavic) či ve formě trestů a pravidel (Foucault, [1976] 1999). Sexualita je utvářena i tím, co 

není nebo nemůže být řečeno (Cameron, Kulick, 2003: 13). Toto „nevyřčené“ je velmi 

důležitou a charakteristickou součástí diskursů o sexu a sexualitě, poněkud však komplikuje 

lingvistické analýzy textu (ibid), které jsou založené právě na daných významech v rámci 

jednotlivých vět a slov.  

Zamyslíme-li se nad tématy, která v rámci trestního zákoníku mohou v kontextu 

sexuality scházet, vystává zde například otázka projevů sexuality na veřejnosti – ve smyslu 

sexu, masturbace či nahoty. Tyto činy jsou hodnoceny pouze na úrovni přestupků
29

. Jak je 

zmíněno například v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, čj. 2 As 

69/2003, veřejné sebeobnažování je pohoršující v případě, je-li spojeno se sexuálním 

kontextem, „jenž ostatně bývá pohoršující sám o sobě“. Dalšími faktorem pro definici 

pohoršujícího chování je dle zmíněného rozsudku také jednání (například sebeobnažování), 

které je motivováno snahou pohoršit (například recese, protest, sázka). Z těchto charakteristik 

je zřejmé, že pohoršení vyvolané určitým jednáním na veřejnosti není tak jednoznačné 

definovatelné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ačkoli zákon o přestupcích (č. 200/1990 

Sb.) explicitně v rámci § 47 „Přestupky proti veřejnému pořádku“ nijak nezmiňuje sexualitu, 

z praxe je zřejmé, že právě sexualita představuje zásadní součást „pohoršujícího“ činu na 

veřejnosti. Jak vyplývá rovněž z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2.2004, čj. 

                                                           
29

 dle § 47 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.  Paragraf 47 stanovuje tzv. „Přestupky 

proti veřejnému pořádku“, odstavec 1 písmeno c) se poté zmiňuje konkrétně o veřejném pohoršení. Toto 

pohoršení však zákon o přestupcích nijak blíže nedefinuje. Významný posun k výkladu veřejného pohoršení 

přinesl rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2.2004, čj. 2 As 69/2003. Nejvyšší správní soud 

stanovil, že „veřejné pohoršení“ ve smyslu § 47 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

nastává v případě současného naplnění tří znaků: musí být spácháno veřejně, jednání musí subjektivně 

pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které budou tomuto jednání obvykle přítomny současně, a musí být v 

rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje. Detailní záznam rozsudku dostupný zde: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2003/0069_2As__0300050A_prevedeno.pdf  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2003/0069_2As__0300050A_prevedeno.pdf
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2 As 69/2003, samotná nahota nemusí být nutně uznána jako pohoršující. Nesmí být však 

prokázán úmysl pohoršit.  

Další oblastí, které se zákon nedotýká, může být určité sexuální chování, praktikované 

„za zavřenými dveřmi“. Uvažujme například skupinový sex (odporující představě 

monogamního heterosexuálního vztahu), či například různé sexuální praktiky obsahující 

znatelné prvky násilí (které je v rámci trestního zákona na mnoha místech zohledněno jako 

součást skutkové podstaty trestného činu). V tomto ohledu jsou násilné praktiky trestány 

pouze v rámci §191 Šíření pornografie: „Kdo vyveze, doveze, proveze, nabídne, činí veřejně 

přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinému opatří … dílo, v němž se 

projevuje násilí …“ (t.z. č. 40/2009 Sb.), případně v krajním případě na základě trestných činů 

proti životu a zdraví.  

Jak bylo detailněji pojednáno v kapitole 2.1.4. Sexualita jako diskurs, přibližně od 

18. století do 19. století byla dětská sexualita výraznou součástí veřejného diskursu, docházelo 

ke snaze zcela zamezit dětské onanii a vybudovat všeobecné představy o škodlivosti a 

nepřirozenosti takového jednání. Jak si můžeme povšimnout v analyzovaných trestních 

zákonících, dětská sexualita zcela schází. Je popírána. Děti jsou pouze oběťmi sexuálních 

činů, nikoli však aktéři.  

V trestním zákoníku dále schází problematika sexuálního obtěžování
30

, jak 

poznamenává Barbara Havelková (2006), ochranu poskytuje pouze v případě obzvláště silné 

intenzity – naplněna může být například skutková podstata omezování osobní svobody, 

vydírání, případně znásilnění (ibid). Oblast sexuálního obtěžování je v ostatních případech 

pokryta mimo evropských směrnic
31

 pouze v rámci Listiny základních práv a svobod
32

, 

antidiskriminačního zákona (zohledňuje sexuální obtěžování pouze na pracovišti)
33

, zákoníku 

                                                           
30

 Trestní zákon č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravuje pouze § 186 Sexuální nátlak (Trestný čin 

proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti): „Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 

újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, [...].“  
31  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, 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.  
32

 článek 3, odstavec 1: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví […].“ Dostupné online 

zde: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.  
33

 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb.  

V současnosti (prosinec 2015) je projednávána novela antidiskriminačního zákona, návrh zákona včetně 

důvodové zprávy k nahlédnutí zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=688&CT1=0.   

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=688&CT1=0
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práce
34

 (zohledňuje sexuální obtěžování pouze ve vztahu k zaměstnavateli) či občanského 

zákoníku
35

 (umožňuje dovolávat se ochrany nejen ve vztahu k zaměstnavateli a na pracovišti; 

znění je však velmi obecné).  

 

3.2.2. Znásilnění 

 

Tento trestný čin se nachází ve všech analyzovaných zákonících pod stejným označením 

v rámci daného paragrafu, v průběhu doby však došlo ke změně označení i umístění hlavy 

zákona. Původní označení „Trestné činy proti svobodě a důstojnosti člověka“ (t.z. č. 86/1950 

Sb.; hlava sedmá)
36

 se v poslední úpravě trestního zákona č. 40/2009 Sb. modifikuje na 

„Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti“ a přesouvá mezi první tři jednotlivé 

hlavy zákona
37

. Tento posun je možné vykládat jako snahu o zdůraznění tohoto tématu, které 

nabývá důležitosti
38

. Zároveň je třeba přihlédnout k historickému pozadí doby vzniku trestních 

zákoníků č. 86/1950 Sb. a č. 140/1961 Sb., kdy významnější roli hrály především trestné činy 

proti republice (t.z. č. 86/1950 Sb., t.z. č. 140/1961 Sb.; hlava první), trestné činy hospodářské 

(t.z. č. 86/1950 Sb., t.z. č. 140/1961 Sb.; hlava druhá), trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných (t.z. č. 86/1950 Sb., t.z. č. 140/1961 Sb.; hlava třetí), trestné činy obecně 

nebezpečné (t.z. č. 86/1950 Sb., t.z. č. 140/1961 Sb.; hlava čtvrtá), trestné činy hrubě 

narušující občanské soužití (t.z. č. 86/1950 Sb.: tato hlava samostatně neexistuje v tomto 

znění, t.z. č. 140/1961 Sb.: hlava pátá), trestné činy proti rodině a mládeži (t.z. č. 86/1950 Sb.: 

hlava pátá, t.z. č. 140/1961 Sb.: hlava šestá).  

                                                           
34

 zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů hovoří takto: „V pracovněprávních vztazích je 

zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální 

obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení 

přípustné, upravuje antidiskriminační zákon.“   
35

 občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů hovoří takto: „[K]aždý má právo na ochranu 

svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí.“ (§ 3, odstavec 2a).  
36

 V rámci trestního zákona č. 140/1961 Sb. dále dochází k mírné úpravě názvu na „Trestné činy proti svobodě a 

lidské důstojnosti“ (Hlava osmá).  
37

 Hlava I: Trestné činy proti životu a zdraví, Hlava II: Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu 

osobnosti, soukromí a listovního tajemství (zahrnující například trestný čin Obchodování s lidmi, Vydírání); 

Hlava III: Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.  
38

  Ačkoli například důvodová zpráva k návrhu trestního zákona č. 86/1950 Sb. se explicitně zmiňuje o povaze 

trestných činů v druhém oddílu hlavy sedmé „Trestné činy proti důstojnosti člověka“ jako o „činech, jimž se 

chrání důstojnost člověka, zejména v jeho pohlavní sféře“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 86/1950 Sb.). V souvislosti 

s proměnou diskursu sexuality v pozdějších letech se pak tento způsob uvažování odráží také v explicitním 

zahrnutí sexuality do dané části zákona. Sledujeme zde tedy roli jazyka, který odráží stávající hodnoty 

společnosti a má moc je dále reprodukovat.  
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Sexualita se v rámci poslední verze trestního zákona (č. 40/2009 Sb.) stává explicitním 

tématem, zdůrazněním spojení sexuality a lidské důstojnosti dochází k tvorbě diskursu, 

chápajícího sexualitu jako záležitost vlastního „já“ – záležitost soukromou a dotýkající se 

lidské mysli. Trestní zákon, předkládající sexuálně motivované činy včetně znásilnění jako 

útok na lidskou důstojnost, tímto způsobem konstruuje metafory „trestný čin v oblasti 

sexuality je ponížení“ a „trestný čin v oblasti sexuality je ztrátou lidské důstojnosti“. Jak bylo 

popsáno v kapitole 2.2.4. Metaforizace lidského myšlení, uvažování o určitých situacích 

v kontextu různých typů metafor má za následek rovněž odlišný přístup k dané věci. 

Domnívám se, že chápání trestných činů sexuální povahy pomocí této optiky „ztráty lidské 

důstojnosti“ a „ponížení“ může být příčinou vyvolání studu na straně napadených mužů a žen, 

vedoucí k neohlášení tohoto činu. Stud je přitom ve srovnání s vinou ve společnosti chápán 

jako méně hodnotný či morálně významný pocit (Locke, 2007: 148). Jak poznamenává Jill 

Locke (2007), mnoho autorů jej označuje jako femininní charakteristiku (například Sigmund 

Freud, Aristoteles). Tato tendence chápat stud jako „ženskou“ záležitost má nepochybně vliv 

na chápání studu jako takového. Všemu, čemu přisuzujeme „ženskost“, rozumíme zároveň 

jako společensky méně hodnotnému, jak bylo blíže popsáno v kapitole 2.1.1. Ukotvení pojmů 

pohlaví a gender ve feministické teorii a jejich vzájemný vztah. Nutno podotknout, že způsob 

pojetí trestného činu znásilnění je kulturně a historicky proměnlivý a v rámci jiných kultur 

může být vykládáno jako poskvrnění rodiny a vesnice (více viz např. Reeves Sanday, 1997), 

nikoli vlastního „já“.  

Novelizací trestního zákona v roce 2001 (t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z. č. 

144/2001 Sb.) došlo k rozšíření tohoto činu rovněž na muže jako oběti
39

 (projevující se 

úpravou textu ve formě vyloučení ženy jako jediné možné oběti
40

) a k rozšíření významu 

                                                           
39

 Termín „oběť“ v této diplomové práci používám s reflexí jeho diskutabilní a komplikované povahy, jeho 

významu a souvislostí a možných diskursivních spojení. Jak upozorňují mnohé autorky (Ciprová, 2010, 

Chomová, 2014), tento termín v sobě nese určitou podřízenost (nejen během aktu – tedy trestného činu 

znásilnění, ale rovněž během dalšího života). Dotyčné osobě, která si znásilněním prošla, je svým způsobem 

upírána možnost se s tímto nepříjemným zážitkem vyrovnat.  V anglo-americkém kontextu je termín „victim“ 

(oběť) – vesměs nahrazován termínem „survivor“. Tento termín není do češtiny jednoduše převeditelný jedním 

slovem. Významově se jedná o osobu, která něco přežila, přečkala, ale také zažila – ve smyslu nepříjemné 

zkušenosti. Termínu oběť je možné vyhýbat se opisováním: např. osoba, která si prošla znásilněním, znásilněná 

osoba apod.  
40

 předešlý trestní zákon č. 86/1950 Sb.: § 238 Znásilnění: „Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí 

donutí ženu k souloži, nebo k takovému účelu zneužije její bezbrannosti […]“.   



53 
 

znásilnění výhradně z nutnosti soulože i na „jiný pohlavní styk
41

 srovnatelný se souloží
42

“ 

(v praxi vykládáno jako orální
43

 a anální či digitální
44

 styk (Havelková, 2010: 13). Důvodová 

zpráva k tomuto návrhu zákona hovoří o nutnosti této úpravy vzhledem ke změně 

společensko-politické situace a obtížnosti soudní praxe hodnotící znásilnění na mužích či jiné 

formy sexuálního styku. Tyto další formy znásilnění byly až do vydání novelizace hodnoceny 

jako trestné činy omezování osobní svobody případně vydírání, avšak s nižší trestní sazbou 

(dův. z. k návrhu t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z. č. 144/2001 Sb.).  

Tato právní úprava je opět nepochybně významným předělem v chápání podstaty 

trestného činu znásilnění. Nicméně je patrné, že posun v rámci diskursivní roviny je mnohem 

méně výrazný. Stále přetrvává pojetí znásilnění jako vaginálního pohlavního styku (mezi 

opačným pohlavím, kdy pachatelem je muž), mající za následek například nepřipuštění 

možnosti muži jako oběti či vysmívání se mužským obětem znásilnění (Ciprová, 2010). 

Znásilnění mezi muži je zároveň chápáno jako zbavení mužství, jelikož (násilná) penetrace 

ženy přirozeně patří ke vztahům mezi pohlavími (Smaus, 2003, cit. in Lautmann, 2011). Stává 

se podrobený muž symbolicky „ženou“ (Lautmann, 2011: 69)? 

Mimoto i důvodová zpráva k návrhu trestního zákona č. 40/2009 Sb. explicitně hovoří 

o důrazu na ochranu zejména žen a dětí. Zde je možné sledovat komplexnost působení 

společenských diskursivních praktik. Explicitní uznání mužů jak obětí znásilnění bylo 

nepochybně velmi zásadním mezníkem v pojetí trestného činu znásilnění jako takového. 

Nicméně jak vidíme (nejen) v rámci důvodové zprávy několik let po dané novelizaci, chápání 

znásilnění v kontextu žena-oběť, muž-pachatel stále přetrvává.  

                                                           
41

 „Pojem „pohlavní styk“ je v soudní praxi vykládán jednoznačně jako: jakékoli ukájení  pohlavního pudu na 

těle jiné osoby, ať stejného či jiného pohlaví. Vedle soulože může jít o orální sex,  coitus analis, ale i hlazení 

nebo masáž těla použitím vibrátorů a jiných přístrojů, za účelem ukájení pohlavního pudu“ (dův. z. k návrhu t.z.  

144/2001). 
42

 „Za soulož je podle stávající rozhodovací praxe v trestních věcech považováno spojení pohlavních orgánů 

muže i ženy, byť došlo i jen k částečnému zasunutí pohlavního údu muže do pochvy ženy, a bez ohledu na to, zda 

došlo k pohlavnímu ukojení pachatele (pachatelky) či nikoliv“ (Sovák, 1996 cit. in Havelková, 2010). 
43 Jak dokládá Barbara Havelková (2010: 13): viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2003, 6 

Tdo 812/2003. 
44

 Jak dokládá Barbara Havelková (2010: 13) dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. prosince 2005, 3 Tdo 

1305/2005: „Povahu jiného obdobného pohlavního styku ve smyslu § 241 odst. 1 tr. zák. má i tzv. digitální 

penetrace, tzn. opakované proniknutí prstu a jeho následný pohyb v pochvě ženy, přičemž taková sexuální agrese 

představuje pro poškozenou z psychického i fyzického hlediska traumatickou zkušenost obdobnou jako při 

násilné souloži. Takovým jednáním dochází k zásahu do práva člověka (ženy) rozhodovat o svém pohlavním 

životě, k jehož ochraně jako společenského zájmu slouží ustanovení § 241 odst. 1 tr. zák.” 
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Zdůrazňování nutnosti ochrany zejména žen a dětí, stejně jako chápání znásilnění 

výhradně v kontextu násilí (tradičně spojovaného s maskulinitou) má za následek zachovávání 

androcentrického pojetí tohoto trestného činu a přetrvávání stereotypního výkladu 

předpokládajícího muže jako pachatele a ženu jako oběť, jak bylo naznačeno výše. 

Porozumění znásilnění v kontextu násilí má za následek konstrukci jeho trestnosti jako 

záležitosti násilí, pohrůžky násilí či pohrůžky jiné těžké újmy
45

. Jako násilí se chápe rovněž 

zneužití bezbrannosti
46

. Chápání znásilnění touto optikou (nutno podotknout, že v rámci 

českého jazyka je slovo „násilí“ přímo zahrnuto v samotném trestném činu, v protikladu 

například k anglo-americkému označení „rape“
47

) odvádí rovněž pozornost od možné analýzy 

„donucovací“ povahy hetero-sexu jako takového (Mackinnon, 1987: 86-87). Hetero-sex je 

v rámci současného diskursu chápán především jako penetrace. Přihlédneme-li k tezi, která 

byla blíže představena v rámci kapitoly 2.4.3. Historie feministického pojetí trestního práva 

(trestný čin znásilnění nepramení z mužské „přirozenosti“ a neovladatelné sexuální touhy, ale 

spíše ze snahy ženu ovládnout), trestný čin znásilnění je možné vykládat primárně jako snahu 

o mocenské podrobení ženy (nikoli pouze ukojení sexuální touhy) (Smaus, [2003] 2011). 

Jelikož je význam slova a činu znásilnění chápán zejména jako pohlavní styk prostřednictvím 

penetrace (projevující se mimo jiné také v dlouholetém chápání trestného činu znásilnění 

výhradně jako penetrace, v kontextu českého trestního zákona), a tento význam je utvářen 

působením mocenských diskursivních praktik v prostředí patriarchálního a androcentrického 

společenského uspořádání, vyvstává otázka, zdali hodnotit trestný čin znásilnění jako otázku 

násilí, či otázku sexuality. V rámci poslední úpravy českého trestního zákona z roku 2009 

(č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je patrný příklon k sexualitě, projevující se 

přejmenováním dané části zákona na „Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti“, 

kam náleží rovněž trestný čin znásilnění. Dle MacKinnon (1987) veškerý hetero-sex (a 

v obecném smyslu jakýkoli sex) zahrnuje již ze své podstaty určitou formu násilí (ať už 

                                                           
45

 „Násilím se rozumí použití fyzické síly k překonání nebo zamezení odporu“ (Havelková, 2010: 15).  
46

 „Za zneužití bezbrannosti se považuje situace, kdy se oběť v tomto stavu nachází bez přičinění pachatele. Za 

stav bezbrannosti se považuje například stav bezvědomí, mdloby, tvrdého spánku, nemoci, opilosti nebo jiného 

podobného opojení, hypnózy, zranění, spoutání, z duševní poruchy, nebo nízkého věku. V těchto stavech oběť 

není schopna chápat smysl svého nebo pachatelova jednání, není schopna projevit svou vůli uskutečnit pohlavní 

nebo obdobný styk s pachatelem, případně není schopna klást odpor vůči jednání pachatele“ (Havelková, 2010: 

15).  
47

 Jak však upozorňuje Marcela Linková, slovo „rape“ pochází z latinského „rapere“ (ukrást, zmocnit se či unést) 

a odkazuje tak k předkřesťanskému období v západní kultuře, kdy byl únos legitimním způsobem, jak získat ženu 

bez nutnosti námluv (2002). 
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fyzické či symbolické). Ať už budeme mít na mysli násilí projevované přímo prostřednictvím 

fyzického podrobení, či realizaci hierarchie vycházející z rozdílného ekonomického postavení. 

Půjdeme-li až do samotného jádra, dokonce i vztah lásky lze považovat za určitou formu 

násilí, neboť nikdy nemůže být mocensky vyrovnaný, vždy zahrnuje určité hierarchie (ibid). 

V rámci českého trestního zákona je znásilnění diskursivně chápáno jako ponížení, ztráta 

lidské důstojnosti, způsobená násilným sexuálním stykem, kontaktem. Zákon v určitém 

smyslu propojuje oba významy, spojuje sexualitu s násilím. Pokud bychom přihlédli 

k mocenským aspektům tohoto trestného činu, jak bylo popsáno výše, nemohlo by dojít 

k určité formě „desexualizace“ tohoto trestného činu (projevující se například k jeho zařazení 

do části věnující se trestným činům ohrožujícím život a zdraví)? Zároveň pokud je nějaký akt 

označený jako znásilnění, vzniká epistemologický problém s označením tohoto jednání jako 

sexu: „[z]násilnění je něco, co vykonal násilník, jako kdyby ten, kdo znásilňuje, patřil 

k nějakému odlišnému rodu“ (MacKinnon, [1989] 2000: 56).  

Na problém vykládání trestného činu znásilnění výhradně v kontextu násilí (není-li 

použito násilí a žena/muž pod psychickým nátlakem „souhlasí“, trestný čin se mnohem 

obtížněji dokazuje) upozorňují také mnohé feministické teoretičky, např. Susan Brownmiller ( 

[1976] 1998: 159). Tato autorka představuje zajímavý paradox, kdy například v případě 

loupeže po obětech nikdo nepožaduje prokázání toho, že kladli odpor, zatímco v případě 

znásilnění je toto od „oběti“ vyžadováno.  

Způsob pojetí znásilnění v rámci trestního zákona souvisí rovněž s jeho chápáním 

v diskursivní rovině. V rámci právních úprav zcela postrádám připuštění faktu, že žena (muž) 

jako oběť není nikdy za tento trestný čin odpovědná(ý). Absence neviny oběti souvisí 

s přetrvávajícím kladením odpovědnosti za znásilnění na „oběť“
48

. Tento mechanismus má 

dopad rovněž na způsob života (zejména) žen, od kterých se očekává, že povedou takový 

život, který vylučuje rizikové situace (Ciprová, 2010).  

Co chápání znásilnění jako „násilí“ vypovídá o genderových vztazích, o pojetí 

maskulinit a femininit? Chápání znásilnění jako „násilí“ je nepochybně důsledkem existence 

                                                           
48

 Projev tohoto mechanismu v praxi ukazuje například Petr Pavlík (2002) analýzou zobrazování trestného činu 

znásilnění v médiích. Dokládá zde výrok pražské policejní mluvčí Evy Miklíkové, podle které by „ženy neměly 

chodit samotné temnými ulicemi, nočními parky a vůbec přes místa kde nebývají jiní lidé. Není dobré ani jezdit s 

cizím člověkem ve výtahu.“ „Ženy by si měly uvědomit, že ty, které násilník přepadl, mají potom dlouhou dobu 

vážné psychické potíže. Pokud již tedy musí chodit přes nebezpečná místa bez doprovodu, měly by mít v kabelce 

sprej se slzným plynem anebo alespoň klíče v ruce připravené k obraně“.  
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patriarchální společnosti a souvisejícího androcentrického pojetí práva. Násilí je tradičně 

spojováno s muži v souvislosti se stereotypní představou o biologicky dané (a domněle 

„přirozené“) mužské síle, agresivitě a touze ovládat. Zákon vytvářený především muži (a 

ovlivněný převládajícími diskursy) z této představy logicky vychází a nepřipouští jiná pojetí. 

Implicitně dále předpokládá, že znásilnění je čin odehrávající se mezi lidmi, kteří si nejsou 

blízcí (Renzetti, Curran, 2003: 359)
49

 – neboť explicitně neuvádí možnost jeho uskutečnění 

v rámci partnerského (manželského) vztahu. Tendence nevěnovat pozornost znásilnění 

v rámci partnerských či manželských vztahů pramení rovněž ze zakořeněné představy o 

manželství jako soukromém, svobodně uzavřeném, svazku dvou lidí (muže a ženy) (Murray, 

2008: 1262). Znásilnění uvnitř manželství je tak chápáno jako výhradně soukromá záležitost 

(ibid).   

Chybí rovněž možnost psychického nátlaku vyjadřovaného verbální formou. Domnívám 

se, že právě tato absence pojetí znásilnění v kontextu slovního nátlaku, či jednoduše 

nesouhlasu ženy s pohlavním a jiným stykem, následovaným „souhlasem“ a absence 

připuštění odehrání tohoto činu v rámci blízkého (láskyplného) vztahu je důsledkem 

potlačování tradičních femininních charakteristik (byť jsou tyto charakteristiky – psychičnost, 

verbální projevy, vztahy, emocionalita - jako femininní konstruovány, ve zdánlivém binárním 

protikladu k fyzičnosti, uplatňováním síly, moci). 

Absence kriminalizace slovního násilí a emocionální újmy v tomto kontextu pramení 

z faktu, že jak v minulosti, tak i dnes má trestní právo tendenci chápat „zranění“ a „násilí“ 

pouze v kontextu tělesné újmy (Baurmann, 2005: 76). I přes prvotní uvědomění si mírně 

omezeného pohledu na chápání násilí ze strany trestního práva Baurmann dále zcela 

nereflektivně zlehčuje téma emocionálního násilí a přesouvá její výhradně na neoficiální 

orgány pro sociální kontrolu. V tomto směru podporuje maskulinizaci trestního práva a 

reprodukuje tak androcentrické chápání zákona. Ukazuje se zde proces fungování mocenských 

diskursivních praktik. „Trestní právo by nemělo – a nemůže – chránit jednotlivce 

od psychologického dopadu každodenních těžkostí, které jsou posuzovány různými jednotlivci 

různými způsoby – jako závažné nebo neškodné“ (Baurmann, 2005: 77). Je však třeba se ptát, 

                                                           
49

 „Případy, kdy oběť útočníka zná -ať více, či méně dobře -, se označují jako znásilnění známou osobou. Podle Fede-

rálního ministerstva spravedlnosti (U. S. Department of Justice, 1994) tvoří takové případy nejméně 55 % všech 

znásilnění (Renzetti, Curan, 2003. 361)“. 
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zdali je například emocionální násilí v případě trestného činu znásilnění opravdu chápáno 

různými jednotlivci odlišně.  

Baurmann dále argumentuje, že rozšíření definice násilí tak, jak jej chápe trestní zákon, 

na jeho emocionální rovinu znamená více problémů než užitku. V tomto směru by tak 

například docházelo k posuzování psychologické újmy v případech, které dotyčného/dotyčnou 

nijak neohrožují, resp. jsou zažívány jako neškodné (např. exhibicionismus před dětmi). Toto 

tvrzení je však velmi sporné a nijak neřeší ignorování emocionální újmy způsobené 

vynucováním sexu ze strany trestního zákona (Baker, 2005: 449-450). Trestní právo tak 

očekává, že se ženy dostanou z těchto situací samy (ibid: 456). Zcela zde rovněž schází 

například kriminalizace opakovaného požadování sexu.  

Zákon týkající se znásilnění by měl dále brát v potaz mnoho důvodů, které ovlivňují 

ženy zapojit se do sexu (Baker, 2005: 450). V rámci kontextu amerického trestního práva hraje 

významnou roli rovněž otázka „souhlasu“ (české trestní právo tuto zmínku nezahrnuje). 

V tomto směru tak v některých případech bývá uvalení břemene odmítnout sex na ženy 

chápáno jako ukázka jejich práva na sexuální autonomii (Berger cit. in Barker, 2005: 451). Jak 

poznamenává například S. Schulhofer, ani souhlas ženy vždy nemusí znamenat, že není k sexu 

nucena (cit. in Baker: 455). Carol Smart (1989) chápe tento nesouhlas jako klíčový při pokusu 

o znásilnění. „Ne“ řečené ze strany manželky nemá v kontextu anglického práva žádný 

význam. Žena není jednoduše oprávněna říci svému muži „ne“. Může ale vyjádřit nesouhlas 

cizímu muži – otázkou je, jestliže je „ne“ ženy velmi často vykládáno a interpretováno pomocí 

rozporuplných významů (Smart, 1989: 32). V rámci trestného činu (pokusu) o znásilnění se 

apriori předpokládá souhlas, žena musí naopak prokázat nesouhlas
50

 (Smart, 1989: 33). Carol 

Smart v tomto kontextu argumentuje, že tato dualita souhlasu/nesouhlasu neodpovídá ženské 

sexuální zkušenosti (ibid). Neznamená to však, že by si žena nebyla jistá, zdali souhlasí se 

sexuálním kontaktem či nikoli – ale samotný proces trestného činu (pokusu o) znásilnění 

dalece přesahuje tento duální způsob uvažování. Žena může souhlasit s určitou mírou 

intimností, nikoli však s pohlavním stykem – například v britském či americkém zákonném 

                                                           
50

 V kontextu českého trestního práva dle aktuálního právního předpisu (trestní řád č. 141/1961 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů) prozatím oficiálně platí materiální důkazní břemeno, kdy se obě strany snaží vyvrátit tvrzení 

protistrany. V současné době se připravuje novela trestního řádu (tedy trestního práva procesního), která počítá 

nově s uvalením důkazního břemene na státního zástupce, tedy se stanovením tzv. oficiálního důkazního 

břemene. Více informací například zde: http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-

trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu  

http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu
http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu
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modelu (kde dochází k explicitní zmínce o ne/souhlasu) však jakýkoli souhlas znamená úplný 

souhlas (Smart, 1989: 34).  Mimoto ženy mohou nedobrovolně se sexuálním stykem souhlasit 

ze strachu před možným násilím či ztrátou zaměstnání apod. (ibid, Ciprová, 2010). Tento 

způsob podřízení je v rámci zákona (a binárního způsobu uvažování) chápán jako souhlas. 

Samotný „ne/souhlas“ nelze redukovat na pouhé „ano/ne“, jedná se o mnohem komplexnější 

záležitost (Ciprová, 2010: 6).  

 

Analyzujeme-li diskurs týkající se znásilnění v rámci trestních zákoníků detailněji, lze 

sledovat následující charakteristiky: 

 

 znásilnění znamená ponížení a je útokem na lidskou důstojnost, která se postupně 

diskursivně spojuje s tématem sexuality (útok na lidskou důstojnost = útok na lidskou 

sexualitu) 

 znásilnění je diskursivně chápáno na pozadí binární kategorie „oběť – pachatel“, kdy 

„oběť“ je většinou konstruována jako žena, „pachatelem“ je muž (ačkoli postupně došlo 

k rozšíření i na muže jako „oběti“) 

 znásilnění je chápáno jako záležitost nutně se týkající výhradně fyzického násilí, pojetí 

trestního zákona popírá emocionální rovinu trestného činu a verbální projevy v rámci 

útoku (odpovídající potlačování všeho, co je konstruované jako femininní – tedy 

emocionality, verbálních projevů, psychičnosti, vztahů) 

 znásilnění je chápáno jako penetrace (ačkoli postupně došlo k rozšíření skutkové 

podstaty) 

 pojetí trestného činu znásilnění činí z „pachatelů“ patologické jedince, trpící poruchou 

sexuální identity, jelikož explicitně nereflektuje mocenský aspekt daného činu 

 znásilněná žena je chápána jako odpovědná za trestný čin znásilnění 

 znásilnění je chápáno jako záležitost jednoznačného „ne/souhlasu“ – souhlas ženy je 

v kontextu patriarchální společnosti chápán jako ochota k tomuto aktu a potěšení z něj 

(dochází k opomíjení komplexnosti situace a pozadí vzniku tohoto trestného činu) 

 

Veškeré výše popsané charakteristiky diskursu souvisejícího s trestným činem znásilnění 

pramení z androcentrického pojetí trestního zákona, který zcela opomíjí důležitá fakta, a to 
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v důsledku (nevědomé) snahy o potlačování všeho, co je konstruováno a chápáno jako 

femininní. Chápeme-li násilí jako nezbytnou součást pro naplnění skutkové podstaty trestného 

činu znásilnění, dochází zároveň k diskursivní konstrukci muže jako pachatele, jelikož násilí je 

tradičně chápáno jako maskulinní. V důsledku tohoto pojetí tak může docházet k opomíjení 

činu spáchaného na muži, ženou/ženami na ženě apod. Motiv donucení je rovněž významný 

pro chápání znásilnění. V případě, že znásilněná žena/znásilněný muž neprojeví dostatečný 

odpor, který může být v průběhu soudního procesu prokázán, může být objasnění činu 

problematické.  

 

3.2.3. Soulož mezi příbuznými 

 

V mnoha společnostech existuje odpradávna tzv. incestní tabu, tedy zákaz pohlavního 

styku mezi blízkými příbuznými, různé kultury však chápou tento stupeň příbuzenství 

odlišným způsobem (Malina, 2009b: 4087-4088, Eriksen, [1995] 2008: 122). Incestním tabu 

se zabývalo mnoho sociologů, antropologů či psychologů, vysvětlujících jeho existenci 

rozličnými příčinami, jmenovitě například funkcionalistický teoretik Bronislaw Malinowski
51

 

(funkcí zákazu incestu je udržet stabilitu a integritu rodiny, incest vede ke konkurenci mezi 

členy rodiny), psychoanalytik Sigmund Freud
52

 (tabu incestu neplyne z vrozeného odporu 

k incestnímu jednání; incest je potlačen zákazem), strukturalista Claude Lévi-Strauss
53

 

(výměna žen mezi příbuzenskými skupinami je výsledkem reciprocity, která je základní 

strukturou lidského ne/vědomého myšlení). Feminismus v rámci analýz poukázal na do té 

doby spíše opomíjený pohled na incest jako na formu sexuálního násilí, zneužívání (Bell, 

[1993] 2002). Feministické teoretičky také upozornily na normalitu „útočníků“, jejich rodin a 

životů a vyvrátily dosavadní stereotypní obraz „sexuálních deviantů“ (ibid: 3). Incest tak začal 

být nově chápán v širším společenském kontextu patriarchální společnosti, kdy je mužům 

umožněno vykonávat moc nad ženami a dětmi prostřednictvím sexualizovaného chování 

(ibid). Není tedy možné jej chápat okrajově, jako „abnormální“ chování, které pramení 

                                                           
51

 MALINOWSKI, Bronisław. [1927] 2007. Sex a represe v divošské společnosti. Praha: Sociologické 

nakladatelství.  
52

 FREUD, Sigmund. [1913] 1997. Totem a tabu. O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Praha: 

Psychoanalytické nakladatelství.  
53

 LÉVI-STRAUSS, Claude. [1949] 1971. The Elementary Structures of Kinship. Boston: Beacon Press. 
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výhradně z určité formy psychické poruchy jedinců. Velmi důležitou roli zde stejně jako 

v případě trestného činu znásilnění, analyzovaného v předchozí kapitole 3.2.2., hraje moc. 

Snahu ovládat je přitom nutné vnímat na pozadí komplexních společenských struktur, které se 

neustále re/produkují (ibid).  

Původ slova „incest“ můžeme nalézt v latinském „incestus“, znamenajícím „smilstvo, 

krvesmilstvo“ (Malina, 2009a: 1662). Chápání pohlavního styku mezi příbuznými jako 

„krvesmilstva“ se výrazně odráží ještě v zákonu z roku 1852
54

, který v rámci §131 hovořil 

přímo o trestném činu „Zprznění krve“: „Zprznění krve, jež se spáchá mezi příbuznými 

v pokolení vzestupném neb sestupném, nechť příbuzenství jejich pochází z rodu manželského 

nebo nemanželského. – Trestem jest žalář od šesti měsíců do jednoho roku“.  

V rámci prvního z analyzovaných trestních zákonů č. 86/1950 Sb. se tento trestný čin 

nachází v hlavě sedmé: Trestné činy proti svobodě a důstojnosti člověka, §242 “Soulož mezi 

příbuznými”. Důvodová zpráva k zařazení tohoto činu do odpovídajícího oddílu chránící 

důstojnost člověka přitom explicitně hovoří o snaze bojovat proti „sexuálním zvrácenostem“. 

V rámci úpravy trestního zákona č. 140/1961 Sb. lze trestný čin „Soulož mezi příbuznými“ 

nalézt v hlavě osmé: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti (§ 245, název totožný) a 

v poslední verzi trestního zákona č. 40/2009 Sb. pak v hlavě třetí: Trestné činy proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti (§ 188, název totožný). Důvodová zpráva k návrhu zákona 

z roku 2009 (kde dochází k přesunu trestných činů proti lidské důstojnosti výrazně do popředí 

a nově je doplněn rovněž dodatek o jejich sexuální povaze) hovoří o definované povaze 

odpovídající části zákona jako o části „postihují[cí] jednání, která jsou v rozporu s mravními 

názory společnosti na sexuální vztahy“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 40/2009 Sb.). Tato oblast tak 

mimo lidské důstojnosti „chrání morální zásadu nedovolující soulož mezi příbuznými“ (ibid). 

Nijak však není reflektováno, o jaké morální zásady se jedná, na čem jsou založeny a kdo je 

určuje. Skutková podstata trestného činu se mimoto přímo nezmiňuje o nutnosti „pokrevnosti“ 

příbuzenství, usiluje tedy rovněž o potrestání příbuzných jedinců, jejichž příbuznost není 

založena právně (Kalenská, 2013).  

Je přitom zajímavé sledovat, že znění trestného činu se v průběhu desetiletí (v rámci 

analyzovaných zákoníků a jejich novelizací z let 1950 - 2015) zachovalo v nezměněné podobě 

(mimo navýšení sazby o jeden rok z dvou let na tři roky v roce 2009): 
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 zákon ze dne 27. května 1852 č. 117/1852 ř. z. o zločinech, přečinech a přestupcích.  
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„Kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem, bude potrestán 

odnětím svobody [...]“ (t.z. č. 86/1950 Sb., t.z. č. 140/1961 Sb., t.z. č. 40/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů).  

 

Z jakého důvodu je pak „soulož mezi příbuznými“, tedy „incest“ explicitně 

definovaným trestným činem? Hlavním diskursivním rámcem je chápání soulože jako aktu, 

který jednoznačně vede/či by měl v konečném důsledku vést ke zplození dítěte. Zde se 

projevuje právě v kapitole 2.1.4. Sexualita jako diskurs zmíněná „mlčenlivá norma 

heterosexuální monogamie“, jak o ní hovoří Michel Foucault ([1976] 1999). Společenský 

diskurs týkající se incestu zahrnuje mimo jiné také odpor k podobnému spojení a představu o 

vrozeném původu tohoto strachu (Murphy, [1979] 2004: 77). Domníváme se, že naše vědomí 

nepřípustnosti sexuálních vztahů mezi příbuznými je dáno „od přírody“. Pokud by však toto 

stanovisko bylo opravdu „přirozené“ a vrozené, lišilo by se napříč kulturami a historickými 

obdobími?   

Disponuje stát právem regulovat podobným způsobem vztahy mezi příbuznými, bez 

případného důkazu škodlivosti tohoto trestného činu na společnost? Petra Kalenská (2013) 

argumentuje, že se jedná o porušení lidských práv. Trestní zákon totiž zakazuje jakoukoli 

soulož mezi příbuzensky spřízněnými jedinci, a to i v případě vzájemného souhlasu a využití 

antikoncepčních prostředků pro zabránění početí. Trestní právo tak vůbec nepovažuje lásku či 

souhlas jedinců jako relevantní (srovnej Bell, [1993] 2002, anglický právní systém).  Mimoto 

skutečné genetické poškození potomků vzešlých ze svazku příbuzných jedinců nebylo 

dostatečně prokázáno – pro projev škodlivých následků by bylo nutné pokračovat v těchto 

svazcích po mnoho generací (Murphy, [1979] 2004: 77). Domnívám se, že v tomto směru 

hraje velmi důležitou roli právě implicitně zahrnutá norma heterosexuálních vztahů, které 

nutně mají vést ke zplození potomka a zachování rodu a společnosti jako takové. Tato norma 

představuje vnitřní pravidlo, které utváří diskursivní chápání incestu jako takového. Již Gayle 

Rubin (1975) argumentovala, že „incestní tabu“, tedy v případě trestního zákona „soulož mezi 

příbuznými“, přímo stojí na tabu neheterosexuálních svazků, které přímo nevedou 

k reprodukci.  
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Společenskou konstruovanost významu incestu je možné vidět rovněž ve snaze oddělit 

jej od takového jednání, které může být skutečně nebezpečné a ohrožující zdraví a život 

jedince. Skutkové podstaty samostatně definovaných trestných činů „Znásilnění“ (§ 185 t.z. č. 

40/2009 Sb.), „Sexuální nátlak“ (§ 186 t.z. č. 40/2009 Sb.), a „Pohlavní zneužití“ (§ 187 t.z. č. 

40/2009 Sb.) pokrývají trestné (a pro jedince nebezpečné) jednání, uskutečněné v rámci 

případného incestu. V tomto smyslu tedy stanovení trestného činu „Soulož mezi příbuznými“ 

pozbývá významu (Kalenská, 2013).  

 

Analyzujeme-li diskurs týkající se soulože mezi příbuznými (incestu) v rámci trestních 

zákoníků detailněji, lze sledovat následující charakteristiky: 

 

 soulož mezi příbuznými je chápána jako narušení lidské důstojnosti  

 dochází ke konstrukci soulože mezi příbuznými (zákon explicitně nestanovuje nutnost 

pokrevního příbuzenství) jako „nepřirozené sexuální zvrácenosti“, proti které je třeba 

bojovat, tato konstrukce je legitimizována odkazováním se na „morální zásady“ společnosti 

 diskursivní chápání incestu pramení z pojetí soulože jako aktu, který musí nutně vést 

k reprodukci 

 láska či náklonnost příbuzných jedinců není v rámci trestného činu incestu tématem, jedná 

se o zcela nepřípustný argument 

 soulož mezi příbuznými musí nutně vést ke zplození „geneticky poškozených“ potomků, 

ohrožujících přežití populace a zachování stávajícího společenského řádu 

 pojetí incestu v sobě zahrnuje normu heterosexuality (tedy představu, že pouze 

heterosexuální vztah muže a ženy je ten „správný“, jelikož může vést k reprodukci) 

 

3.2.4. Prostituce a obchodování s lidmi 

 

Termín „prostituce“ pochází z lat. prostituere, znamenající veřejně vystavovat, zaprodat; 

zaprodávat se; oddávat se lehkému životu (Hruška, Löwensteinová, Malina, Sýkora, 2009: 

3270). V současnosti lze prostituci definovat jako poskytování sexuálních služeb za úplatu 

(Giddens, [1989] 1999: 131; Kajanová, Mutlová, 2012: 172), přičemž termínu se začalo běžně 

užívat přibližně na konci 18. století (Giddens, [1989] 1999: 131).  
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V analyzovaných trestních zákonících a novelizujících právních předpisech lze sledovat 

významný posun v chápání prostituce jako takové. Zaměříme-li se v první řadě na užívání 

termínu „prostituce“, je třeba upozornit, že se v českém trestním právu v rámci analyzovaného 

období objevuje zřídka, a to v případě samostatného paragrafu 203 trestního zákona č. 

140/1961 Sb. definovaného jako „Příživnictví“, který dává prostituci na roveň hazardním 

hrám či „jiným nekalým způsobům“, znamenajícím soustavné vyhýbání se poctivé práci. Dále 

se nově objevuje jako doplnění § 246 „Obchodování se ženami“ (opět t.z. č. 140/1961 Sb.): 

„… spáchá-li takový čin v úmyslu, aby ženy bylo užito k prostituci“ a v definici nového 

trestného činu v rámci poslední verze trestního zákona č. 40/2009 Sb. § 190 „Prostituce 

ohrožující mravní vývoj dětí“. V průběhu analyzovaného období se tedy termín „prostituce“ 

objevuje poprvé až v roce 1961. Nutno podotknout, že důvodová zpráva k návrhu zákona 

č. 140/1961 Sb. zařazení tohoto pojmu do právního předpisu nijak nekomentuje. Jedním 

z důvodů může být snaha o „popření“ tohoto trestného činu v souvislosti s nezanedbatelným 

důrazem na „morální požadavky“, „socialistickou morálku“ a „vysoké morální principy 

socialistické společnosti“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 140/1961 Sb.) a chápání prostituce jako 

fenoménu, který tyto hodnoty významně narušuje. Novelizace trestního zákona v roce 1963 

(t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z. č. 53/1963 Sb.) slovo „prostituce“ z trestného činu 

„Příživnictví“ (§ 203) odebírá, v důvodové zprávě však opět není komentováno. Důvodem 

odstranění může být zatlačení činu prostituce mírně do pozadí v důsledku snahy o zdůraznění 

důležitosti „poctivé práce“. Důvodová zpráva se zmiňuje o nebezpečnosti „morálně 

narušených, příživnických živlů“ zejména kvůli jejich malému přínosu pro socialistickou 

společnost. Zajištění dodržování řádné pracovní docházky se tedy v roce 1963 stává zásadní 

úlohou socialistické společnosti. Nutno podotknout, že chápání prostituce jako pro společnost 

„škodlivého a patologického jevu“ nadále přetrvává. V důvodové zprávě je prostituce opět 

dávána na roveň hazardním hrám a popisována jako „typický parazitní způsob života“.  

V případě analýzy diskursu týkající se prostituce v českém trestním zákoně je třeba se 

zaměřit na způsob zobrazování trestných činů „Prostituce ohrožující mravní vývoj děti“, 

„Příživnictví“, „Obchod/ování se ženami“ (později „Obchodování s lidmi za účelem 

pohlavního styku“ a „Obchodování s lidmi“) a „Kuplířství“, neboť skutkové podstaty těchto 

činů se analyzovaného tématu bezprostředně týkají.  
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Podívejme se nyní na vývoj diskursu týkajícího se prostituce v průběhu analyzovaného 

období 1950 – 2015. V trestním zákoně č. 86/1950 Sb. se v souvislosti s analyzovaným 

tématem nachází pouze paragraf 243 „Obchod se ženami“, který již svým samotným 

označením zcela vylučuje muže jako oběti tohoto trestného činu a konstruuje diskursivní 

spojení femininity s bezbranností a podřizování se mocenskému sexuálnímu nátlaku, 

představovanému maskulinitou. Explicitně v rámci dané skutkové podstaty činí z ženy pasivní 

bytost: „[k]do do ciziny zláká, najme nebo dopraví ženu v úmyslu, aby jí tam bylo užito 

[kurziva autorka] k pohlavnímu styku s někým jiným“ (t.z. č. 86/1950 Sb.). Je rovněž 

zajímavé sledovat umístění tohoto trestného činu v rámci zákona, neboť se nachází v hlavě 

sedmé – Trestné činy proti svobodě a důstojnosti člověka; oddíl druhý – Trestné činy proti 

důstojnosti člověka.  V tomto kontextu tedy dochází k nepopiratelnému chápání „zlákání, 

najmutí, dopravení ženy do ciziny kvůli pohlavnímu styku“ jako zásahu do lidské důstojnosti. 

Odvlečení ženy za tímto účelem lze tedy v určitém smyslu chápat jako ponížení, útok 

na lidské „já“.  V souvislosti s definicí trestného činu však tato snaha vyzdvihnout lidskou 

důstojnost vyznívá poněkud ambivalentně. Na jedné straně je žena chápána jako lidská bytost, 

jejíž ponížení je nežádoucí a tedy trestné, zároveň je však pojímána jako pasivní „objekt“ 

cizího (mužského) aktivního jednání. Zde se opět odráží tendence uvažování o věcech v rámci 

binárních opozic, jak bylo detailněji pojednáno v kapitole 2.1.4. Sexualita jako diskurs.  

Novelizace trestního zákona v roce 1956 (t.z. 86/1950 Sb., ve znění novely t.z. č. 

63/1956 Sb.) nově zavedla trestný čin „Příživnictví“
55

. Jak upozorňuje Tomáš Gřivna, 

umístění tohoto činu do trestního zákona pouze odráží ne vždy zcela přesné zařazování činů 

do konkrétní odpovídající části československého práva v letech 1945 - 1989.  Čin by měl 

spíše náležet do oblasti poskytování sociálních dávek (Gřivna, 2009). V tomto ohledu je třeba 

být si rovněž vědom/a tehdejší nepopiratelné funkce komunistického trestního práva 

postihovat režimu nepohodlné osoby (ibid: 554). Tato novelizace (č. 63/1956 Sb.) zavedla 

také trestný čin „Kuplířství“ (§ 243a), umístěný za § 243 „Obchod se ženami“. Nacházel se 

tedy v části trestných činů proti lidské důstojnosti. V trestním zákoně č. 140/1961 Sb. se tento 

trestný čin rovněž objevuje pod totožným označením „Kuplířství“ (§ 204), avšak nově se 

nachází v hlavě páté – Trestné činy hrubě narušující občanské soužití. Jak uvádí důvodová 

zpráva k  návrhu zákoníku, „[p]ostih kuplířství (§ 204) […] je do osnovy pojat též v důsledku 
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 § 188a Příživnictví: Kdo se živí nekalým způsobem a vyhýbá se poctivé práci […].  
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mezinárodního závazku našeho státu“
56

. Kuplířství je nově diskursivně chápáno jako narušení 

společenského řádu, určitým způsobem bránícímu soužití občanů a občanek. „Obchodování se 

ženami“ zůstává stále v části trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti (pouze dochází 

k přesunu do § 246 a mírné úpravě názvu). Skutková podstata zůstává totožná, žena je stále 

chápána jako pasivní bytost, objekt mužské dominance.  

V roce 1963 (t.z. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z. č. 53/1963 Sb.) dochází kromě 

změny skutkové podstaty trestného činu „Příživnictví“, jak bylo popsáno výše v této kapitole, 

také k přesunu daného trestného činu z hlavy třetí (Trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných), pátého oddílu (Jiné trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných) do hlavy páté 

(Trestné činy hrubě narušující občanské soužití). Tato změna pouze odráží soudobé 

socialistické pojetí „řádného výkonu práce“ jako základního pilíře fungující socialistické 

společnosti. V novelizaci z roku 1965 (t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z. č. 56/1965 

Sb.) se pojetí skutkové podstaty tohoto trestného činu opět odklání od nadměrného důrazu na 

„řádnou práci“ a zcela se ruší dosavadní odstavec 1
57

. K úplnému zrušení trestného činu 

„Příživnictví“ dochází až v roce 1990 (t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z. č. 175/1990 

Sb.).  

V roce 1993 (t.z. č. 140/1961, ve znění novely t.z. č. 290/1993 Sb.) pak dochází 

k výraznému rozšíření skutkové podstaty trestného činu „Kuplířství“. Nově je tak stanovena 

zvýšená trestní sazba v případě použití násilí, pohrůžky násilí či pohrůžky jiné vážné újmy, a 

rovněž v případě zneužití tísně nebo závislosti. Tento posun vypovídá o proměně 

diskursivního pojetí kuplířství (a potažmo nabízení sexuálních služeb za úplatu), neboť 

dochází k částečně implicitně zahrnutému přiznání možnosti nedobrovolnosti vykonávání 

sexuálních služeb. Důvodová zpráva se přímo zmiňuje o návrhu přísnějšího postihu případů, 

„kdy pachatel jedná proti vůli osoby provozující (nebo mající provozovat) prostituci, nebo 

z takového stavu kořistí“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 290/1993 Sb.).  

K zásadnímu předělu k pojetí trestného činu „Obchodování za účelem pohlavního styku“ 

dochází v novelizaci trestního zákona v roce 2002 (t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z.č. 

                                                           
56

 V roce 1958 tehdejší Československá republika přistoupila k podpisu Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a 

využívání prostituce druhých osob. Tato úmluva byla přijata v Lake Success, New York, 21. března 1950, 

v platnost vstoupila 25. července 1951.  
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 „Kdo pokračuje v soustavném vynechávání pracovních směn bez závažného důvodu nebo v předstírání 

pracovní neschopnosti, ač byl již pro takový čin postižen místním lidovým soudem nebo národním výborem, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením“ (t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění 

novely t.z. č. 53/1963 Sb.). 
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134/2002 Sb.), kde je původní § 246 „Obchodování se ženami“ přejmenován 

na „Obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku“. Nově dochází k úplnému vyloučení 

žen jak ze samotného názvu trestného činu, tak z jeho definice, mimoto je viditelně 

vyzdvihován sexuální podtext trestného činu, byť poněkud zjednodušeně. Tato úprava je 

v důvodové zprávě komentována opět spíše popisně: „Trestný čin obchodování se ženami se 

upravuje tak, aby se vztahoval na obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku, a to 

bez ohledu na [to], zda se jedná o dítě, ženu nebo muže. Tím se zajišťuje z hlediska 

trestněprávní ochrany rovnost pohlaví, jak je vyžadována čl. 1 a 3 Listiny základních práv a 

svobod
58

“ (dův.z. k návrhu novely t.z. č. 134/2002). Zcela zde schází argumentace, proč je 

uznání rovnosti pohlaví v rámci nového návrhu zákona důležité. V rámci novelizace trestního 

zákona v roce 2004 (t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z. č. 537/2004 Sb.) však dochází 

k opětovnému odstranění explicitního uvedení účelu pohlavního styku
59

 z názvu trestného 

činu a k návratu k původní variantě „Obchodování s lidmi“ (§ 232a). Skutková podstata 

trestného činu se výrazně mění, neboť „nově navrhované ustanovení reaguje na posilování role 

trestněprávní represe v oblasti boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního 

zneužívání, otroctví, nevolnictví, nucené práce v mezinárodním měřítku, k němuž přistoupila i 

Evropská unie“ (dův.z. k návrhu novely t.z. č. 537/2004 Sb.). Vstup České republiky 

do Evropské unie v roce 2004 se tedy zásadně odrazil na znění trestního zákona. Domnívám se 

však, že diskursivní rovinu související se způsobem uvažování o daném tématu není možné 

zcela bez výhrad sledovat v rámci samotného znění zákona, neboť jak je patrné 

z doprovodných komentářů, výrazná většina úprav pramení z „nutnosti“ pramenící 

z požadavků Evropské unie. Toto stanovisko je patrné i v rámci důvodové zprávy: „Tato 

právní úprava patří do oblasti těch pravidel, jež – bez ohledu na předpokládané zapojení ČR 

do struktur EU – je nezbytně nutné přijmout, aby byla ČR vnímána jako součást světového 

demokratického společenství, hájícího společně základní lidská práva“.  

Zároveň dochází v úpravě z roku 2004 spolu se zrušením § 246 „Obchodování s lidmi 

za účelem pohlavního styku“ a zavedením § 232a „Obchodování s lidmi“ také k přesunu 
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 Článek 1 zní: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Článek 3, odst. 1 zní: „Základní práva a svobody se 

zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení“ (Listina základních práva a svobod). Dostupné online zde: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.  
59

 § 246 „Obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku“ je dle důvodové zprávy zrušen pro nadbytečnost 

(dův.z. k návrhu novely t.z.  č. 537/2004 Sb.) a nahrazen zcela novým § 232a „Obchodování s lidmi“.  

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
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trestného činu do části trestných činů proti svobodě. Ačkoli se stále zcela zjevně jedná 

o porušování lidských práv a lidské důstojnosti, přesto je tento čin chápán výhradně jako 

narušení svobody. Paradoxně důvodová zpráva k návrhu následující verze trestního zákona 

v roce 2009 (dův.z. k t.z. č. 40/2009 Sb.) hovoří poněkud jinak: „Obchodování s lidmi je 

spojeno se závažným porušováním lidských práv a lidské důstojnosti“. Je zcela jistě na místě 

ptát se, z jakého důvodu konečná verze zákona nijak nespojuje obchod s lidmi spojený se 

sexuálním nátlakem s narušením důstojnosti. Jedním z důvodů by mohlo být nové chápání dětí 

jako obětí tohoto trestného činu (v rámci § 168 „Obchodování s lidmi“), ke kterému však 

dochází dle důvodové zprávy primárně na základě přihlédnutí k rámcovému rozhodnutí Rady 

EU o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii (2004/68/JHA).  

Významnou změnu v této oblasti lze rovněž zaznamenat ve vývoji pojetí trestného činu 

„Kuplířství“. Čin, který byl až do roku 2009 chápán výhradně jako skutek narušující občanské 

soužití (později jako „obecně nebezpečný“ čin), se v úpravě trestního zákona z roku 2009 (t.z. 

č. 40/2009 Sb.) nově přesouvá do Hlavy III: Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti a dochází zde tak k návratu k původnímu pojetí z roku 1956 (t.z. 86/1950 Sb., ve znění 

novely t.z. č. 63/1956 Sb.). V období, kdy byl tento čin vykládán jako jednání narušující 

občanské soužití (tedy 1961 – 2008), je třeba přihlédnout ke snaze potlačit lidská práva a 

důstojnost. Jelikož trestný čin kuplířství předpokládá souhlas ženy (na rozdíl od trestného činu 

obchodování se ženami/s lidmi), v období socialismu tak můžeme zároveň sledovat snahu o 

přehlížení společenského kontextu vzniku prostituce jako takové. Chápe-li zákon kuplířství 

jako atak na lidskou důstojnost, v určitém smyslu se zde odráží diskursivní pojetí prostituce 

jako fenoménu, který je třeba vnímat komplexně. Ženám či mužům nabízejícím sexuální 

služby prostřednictvím kuplířů se tak zde dostává většího prostoru pro přihlédnutí k jejich 

pohnutkám
60

.  

V rámci českého prostředí dochází k nerovnocennému společenskému hodnocení žen 

nabízejících sexuální služby
61

 a zákazníků
62

, kteří jejich služeb využívají (Kajanová, Mutlová, 

                                                           
60

 Jak uvádí například Kajanová a Mutlová (2012), důvodem pro nabízení sexuálních služeb za úplatu je pro ženy 

zejména nedostatek financí v kombinaci s nemožností nalézt práci. Nedostatek financí pramení z předluženosti či 

zvýšených výdajů zejména v souvislosti s péčí o děti. Některé ženy byly také donuceny násilím, případně jim 

byla původně slíbena jiná činnost, například natáčení pornografických filmů.  
61

 V rámci této diplomové práce pracuji výhradně s pojmem „žena nabízející sexuální služby“ z důvodu 

hodnotového zatížení doposud používaného pojmu „prostitutka“.  
62

 Používám zde mužského tvaru slova, jelikož ve společnosti převažuje prostituce žen (Chmelík, 2003 cit. in 

Kajanová, Mutlová, 2012).  
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2012). Tento fakt je často ještě umocněn trestním stíháním těchto žen, které by naopak měly 

být zákonem chráněny (Schulhofer, 1995: 2154). V tomto ohledu považuji za důležité zmínit 

také práci Deborah Cameron a Dona Kulicka (2003), dále propojující tento paradox s jazykem 

a významy, které v tomto kontextu produkuje. Lidé, kteří platí ženám, nabízejícím sexuální 

služby, jsou označováni jako „zákazníci“ či „klienti“. Označení „klient“ či „zákazník“ však 

v současné době nepředstavují žádnou identitu jedince – zůstávají tak pouze pojmenováním 

pro specifický vztah, který nabývá na významu výhradně v rámci konkrétní výměny. Na rozdíl 

například od „homosexuála“, jehož identita je „trvalá“ a nepřichází o ni v žádné situaci. Bylo 

by zajímavé sledovat možné důsledky v případě vytvoření specifického a „trvalého“ 

pojmenování pro člověka, který platí za sexuální služby. Došlo by zároveň k proměně 

uvažování o tomto člověku, případně ke změně v pojetí trestního zákona? Je třeba si uvědomit, 

že žena/muž mohou své sexuální služby nabízet pouze v případě, že po nich existuje poptávka 

– klientela ale zůstává zcela neviditelná, nehodnocená a rovněž není součástí mnoha 

výzkumných studií (Kajanová, Mutlová, 2012).  

 

Analyzujeme-li diskurs týkající se prostituce a obchodování s lidmi v rámci trestních 

zákoníků detailněji, lze sledovat následující charakteristiky: 

 

 prostituce je chápána jako „nekalý způsob obživy“ nijak nesouvisející s „poctivou prací“ 

(postupně jsou tyto výrazy z trestního zákona odstraněny, přesto přetrvávají v rámci 

diskursu) 

 prostituce významně narušuje „morální požadavky“ společnosti 

 obchod se ženami za účelem pohlavního styku je chápán na jedné straně jako útok na 

lidskou důstojnost, na straně druhé však diskursivně vykresluje ženu jako pasivní bytost, 

nikoli aktérku (v kontrastu s maskulinním aktivním jednáním) 

 obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku přestává být postupně chápáno výhradně 

jako obchod mužů se ženami, sexuální rovina nabývá na důležitosti (odpovídá rovněž 

celkovému vývoji českého trestního práva) 

 ženy nabízející sexuální služby a jejich zákazníci (předpokládáme-li převažující model) 

jsou chápáni hierarchicky jako lidé „odlišné hodnoty“, projevující se mimo jiné ve 
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využívání jazykového označení „klient“ či „zákazník“, které s sebou nenese negativní 

konotace (na rozdíl od „prostitutky“) 

 

3.2.5. Rodina a manželství 

 

Ačkoli téma rodiny a manželství nemusí nutně na první pohled vykazovat známky 

spojitosti s tématem sexuality, při bližším zamyšlení se odkrývá silné vzájemné propojení. 

V utváření jejich vztahu hraje zásadní roli stát, který prostřednictvím institucí rodiny a 

manželství prosazuje vlastní zájmy, ať již vědomě pomocí státní politiky, či nepřímým 

působením mocenských diskursivních praktik. Rodinný život (definovaný schopností jedince 

plodit děti) je vždy svázaný s touhami a ambicemi státu (Lawson, 2000: 23), který má zájem 

na zachování a udržování sebe sama a vlastní kontinuity. Rodina v některých případech může 

představovat i sociální instituci, prostřednictvím které vládne státní paternalistický režim 

(Kligman, 1998: 11). Za tímto účelem tak například v Rumunsku docházelo k využívání 

mnoha rozličných technik (ve foucaultovském smyslu), včetně propagandy, víceúrovňových 

dohlížecích praktik, instrumentalizace vědění a lidského kapitálu, vše v zájmu státu (ibid: 12). 

Je zajímavé, že postava otce je v tomto diskursu zcela neviditelná. Trestní zákony a důvodové 

zprávy se zmiňují vždy o rodině, matce a dětech
63

.  

Zároveň dochází k diskursivnímu propojování rodinného a manželského života, které se 

tak nutně zdají být neodlučitelnými. Obě instituce působí, jakoby logicky jedna ústila 

v druhou. Tento jev se odráží ve způsobu využívání jazyka a v neustálém propojování obou 

témat (například trestné činy související s manželstvím jsou umisťovány do části věnované 

trestným činům proti rodině a mládeži/dětem).  

Manželská sexualita je vždy regulována ve jménu populační politiky (Connell, 1990: 

528). Nutno podotknout, že je stále diskursivně chápána primárně jako heterosexualita, jelikož 

„[…] společnosti konstruují heterosexualitu jako normu, aby se zvýšila šance rozmnožování 

(Schelsky, 1995, Bürger-Prinz, 1950 cit. in Šmausová, 2004: 2). Manželství pak představuje 

oficiální státem uznaný rámec, kde je heterosexualita směřující k reprodukci realizována. 

Tento protiklad manželství a homosexuality je však poměrně novějšího data, byl postupně 

                                                           
63

 například: „Všechny formy péče o rodiny s dětmi se promítají v celospolečenském klimatu, které může být pro 

rodiny s dětmi více či méně příznivé, všestranná péče o dítě, matku i rodiny s dětmi celospolečenské klima 

ovlivňuje příznivě“ (dův.z. k návrhu zákona č. 66/1986 Sb.).  
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konstruován v souvislosti s výroky lékařů a dalších vědců od konce 19. století, kteří začali 

homosexualitu ztotožňovat s „dětinskostí, primitivismem a rozkladem civilizace založené 

na monogamním heterosexuálním manželství“ (Marcus, [2007] 2009: 673).  

V kontextu českého práva upravuje manželství občanský zákoník, v rámci části 

definované jako „rodinné právo“ (občanský zákoník 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), který explicitně definuje hlavní cíl manželství plodit potomky zaručující zachování 

společnosti: „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento 

zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora 

a pomoc“. V současné době lze však sledovat výrazný trend narušování normativity 

heterosexuality, potažmo heterosexuálně definovaného manželství vedoucího nutně 

k prokreaci: zaniká právo muže na vynucený sex v manželském svazku, odměny 

pro heterosexuální páry za „újmy spojené s prokreací“ nedosahují odpovídající výše a naopak 

negativní kompenzace za bezdětnost nedosahuji výše nákladů spojených s péčí o děti; děti 

začínají být chápány spíše jako rizikový faktor (Šmausová, 2004: 2). Otázkou v tomto 

kontextu zůstává, kdy se tyto změny v myšlení projeví rovněž v zákonné podobě – jak rychle 

na ně bude právo schopné reagovat? Je vůbec možné reflektovat společenské proměny 

bez odpovídající vědomé reflexe, zejména ze strany zákonodárců? 

Ve všech analyzovaných trestních zákonících (č. 86/1950 Sb., č. 140/1961 Sb., č. 

40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jsou zahrnuté v rámci samostatné části (hlavy) 

trestné činy proti rodině a mládeži (dětem)
64

. Umístění této části se v průběhu let mění 

v souvislosti s dobovými tendencemi vyzdvihovat určitá „společensky důležitější“ témata. 

V trestním zákoně č. 86/1950 Sb. byla tato skupina trestných činů umístěna v hlavě páté 

(následující po trestných činech proti republice, t. č. hospodářských, t. č. proti pořádku 

ve věcech veřejných a t. č. obecně nebezpečných), trestní zákon z roku 1961 (č. 140/1961 Sb.) 

                                                           
64

 Trestné činy proti rodině a mládeži (dětem) zahrnují: Dvojí manželství (§ 206 t.z. č. 86/1950 Sb., § 210 t.z. č. 

140/1961 Sb.; § 194 t.z. č. 40/2009 Sb.), Opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 t.z. č. 40/2009 Sb.), Porušení 

zákona o právu rodinném (§ 207 t.z. č. 86/1950 Sb.), Záměna rodinné příslušnosti (§ 208 t.z. č. 86/1950 Sb.), 

Odložení dítěte (§ 209 t.z. č. 86/1950 Sb., § 212 t.z. č. 140/1961 Sb.), Zanedbání povinné výživy (§210, § 211 t.z. 

č. 86/1950 Sb.; § 213 t.z. č. 140/1961 Sb.; §196, §196 t.z. č. 40/2009 Sb.), Týrání svěřené osoby (§ 212 t.z. č. 

86/1950 Sb.; § 198 t.z. č. 40/2009 Sb.), Týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 t.z. č. 40/2009 Sb.) 

Podávání alkoholických nápojů osobám nezletilým (§ 213 t.z. č. 86/1950 Sb.), Únos (§ 214 t.z. č. 86/1950 Sb.), 

Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200 t.z. č. 40/2009 Sb.), Ohrožení mravní výchovy mládeže (§ 

215 t.z. č. 86/1950 Sb.; § 217 t.z. č. 140/1961 Sb.), Ohrožování výchovy dítěte (§ 201 t.z. č. 40/2009 Sb.), Svádění 

k pohlavnímu styku (§ 202 t.z. č. 40/2009 Sb.), Podání alkoholických nápojů mládeži (§ 218 t.z. č. 140/1961 Sb.), 

Podání alkoholu dítěti (§ 204 t.z. č. 40/2009 Sb.).  
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ji umístil do hlavy šesté (následující kromě po výše zmíněných čtyřech kategoriích nově také 

po trestných činech hrubě narušujících občanské soužití) a naposled trestní zákon č. 40/2009 

Sb. v rámci hlavy čtvrté (v tomto roce došlo k zásadnímu obratu v pořadí jednotlivých skupin 

trestných činů, nově došlo k vyzdvižení trestných činů proti životu a zdraví, t. č. proti svobodě 

a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, t. č. proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti). 

Důvodové zprávy k návrhům zákonů se pro zdůraznění důležitosti tématu odvolávají 

na znění Ústavy, podle které jsou rodina a mládež pod ochranou státu
65

, u pozdějších předpisů 

také na Listinu základních práv a svobod
66

.  Jak uvádí důvodová zpráva k návrhu trestního 

zákona č. 86/1950 Sb., „[z]aručuje-li stát mládeži možnosti plného tělesného i duševního 

rozvoje, je třeba účinně bránit všemu, co by tyto snahy mohlo mařit, ať ohrožováním tělesného 

nebo duševního, zejména i mravního rozvoje mládeže“, neboť mládež „novou generaci 

společnosti, kontinuitu a perspektivu jejího vývoje“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 40/2009 Sb.). 

Rodina je pak chápána jako „základní buňka společnosti“, jejíž „hodnoty a tradice jsou 

nedotknutelné a její význam pro společnost je zcela zásadní a neocenitelný“ (dův.z. k návrhu 

t.z. č. 40/2009 Sb.).  

V souvislosti s tématem rodiny, mládeže (dětí) a manželství se v  trestních zákonících a 

souvisejících důvodových zprávách opakovaně objevují určitá slova či slovní spojení, která 

napomáhají k utváření a dalšímu reprodukování diskursů. Manželství (chápáno výhradně 

ve spojení s institucí rodiny) slouží jako legální rámec pro zajištění kontinuity společnosti. 

Spolu s rodinou se jedná o nepostradatelné instituce v rámci společnosti a jako takovým jim 

náleží ochrana státu. Tento dozor je zajištěný trestním postihem takových jednání, která by 

mohla ohrozit jejich existenci. Vždy je tedy třeba mít na paměti, že stát a společnost mají 

zásadní zájem na jejich zachování. Za tímto účelem stanovuje úlohu rodiny a manželství pro 

                                                           
65

 Ústavní zákon ze dne 9. května 1948 §10: „Manželství, rodina a mateřství jsou pod ochranou státu. Stát pečuje 

o to, aby rodina byla zdravou základnou rozvoje národa. Rodinám s mnoha dětmi poskytuje stát zvláštní úlevy a 

podporu“. §11: „Dětem zaručuje stát zvláštní péči a ochranu, zejména činí soustavná opatření v zájmu 

populačního rozvoje národa. Mládeži zaručuje stát všechny možnosti plného tělesného i duševního rozvoje“.  

Ústavní zákon ze dne 11. července 1960 čl. 26: „Mateřství, manželství a rodina jsou pod ochranou státu. Stát a 

společnost pečují o to, aby rodina byla zdravým základem  rozvoje mládeže. Rodinám s více dětmi poskytuje stát 

zvláštní úlevy a podporu. Všem dětem a mládeži zabezpečuje společnost veškeré možnosti k všestrannému 

rozvoji tělesných i duševních schopností. Tento rozvoj je zajišťován péčí rodiny, státu a společenských 

organizací, jakož i zvláštní úpravou pracovních podmínek mládeže“.  
66

 Článek 32, odstavec 1: „Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je 

zaručena“ (Listina základních práva a svobod). 
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společnost. V trestních zákonících a důvodových zprávách tak nalezneme zmínky 

o „povinnosti pečovat“, „rodičovské zodpovědnosti“ či „zákonné povinnosti“. Úkolem rodiny 

(legálně ztvrzené v rámci manželství) je tak zajistit řádnou „péči“, „výchovu“ a řádný „mravní 

vývoj“ a zabránit tak „ohrožení“, „zpustnutí“, „opuštění“, „zanedbání“, „nedbalosti“ či 

„zahálčivému a nemravnému životu“. Zákon hovoří o nutnosti ochrany rodiny a manželství. Je 

ale třeba se tázat, komu tato ochrana slouží? Například v případě trestného činu „Podávání 

alkoholických nápojů mládeži“ trestní zákon explicitně hovoří o možnosti ohrožení zdraví 

jedinců (t.z. č. 140/1961 Sb.). Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 56/1965 Sb. však zmiňuje 

rovněž možnost vzniku návyku mládeže k požívání alkoholu, v konečném důsledku vedoucí 

k páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholu: „Jde tu tedy o jednání společensky tak 

nebezpečné [kurziva autorka], že je nutno postihovat je již jako trestný čin“.  

Zajímavé je rovněž sledovat témata, která v kontextu rodiny a manželství v trestním 

zákoně zcela schází, neboť i absence vypovídá o celkovém převládajícím společenském 

diskursu. Trestný čin, který není explicitně definován zákonem, je „znásilnění v manželství“. 

Domnívám se, že toto chybění hraje zásadní roli v rámci diskursivního chápání manželství 

(stejně jako činu znásilnění). Tato instituce je konstruována převážně jako soukromá, vše, co 

se odehraje v rámci ní, jakoby se odehrálo „za zavřenými dveřmi“. Na jedné straně stát 

výrazně zasahuje do práv a povinnosti manželů, na straně druhé jim neposkytuje dostatečnou 

ochranu. Tento diskursivní rámec a uvažování prostřednictvím metafory „manželství je 

soukromá záležitost“ se odráží například i v dlouholeté nepostižitelnosti domácího násilí, které 

bylo do českého trestního práva zařazeno teprve v roce 2004 (t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění 

novely t.z. č. 91/2004 Sb.) jako trestný čin „Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě 

nebo domě“.  

 

Analyzujeme-li diskurs týkající se rodiny a manželství v rámci trestních zákoníků 

detailněji, lze sledovat následující charakteristiky: 

 rodina a manželství jsou diskursivně spojovány do jednoho neoddělitelného celku 

(projevuje se zejména v opětovném propojování těchto termínů, jako by jeden logicky ústil 

v druhý) 
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 postava „otce“ je zcela neviditelná, veškeré prameny zmiňují v tomto kontextu pouze 

rodinu, matku a děti; tato „neviditelnost“ vychází z převažujícího diskursivního spojování 

femininity s rodinou a mateřstvím 

 manželská sexualita je diskursivně konstruována jako heterosexualita, vedoucí 

k reprodukci; tato normativní heterosexualita je však postupně narušována 

 nad manželstvím a rodinou je třeba vykonávat dozor a chránit je prostřednictvím postihu 

jednání, která by mohla ohrozit existenci těchto institucí 

 rodina je zodpovědná za zajištění „správného“ mravního vývoje dětí a mládeže 

 sexualita v manželství je chápána pouze v kontextu reprodukce, z čehož vyplývá i absence 

konceptualizace samostatného trestného činu „znásilnění v manželství“ 

 rodina a manželství jsou chápány jako „soukromé“ (odpovídá jejich diskursivnímu spojení 

s femininitou), na straně druhé se jedná o instituce, jejichž prostřednictvím stát prosazuje 

své „veřejné“ zájmy (odpovídá maskulinnímu charakteru státu a zákona) 

 

3.2.6. Těhotenství a přerušení těhotenství 

 

Problematice umělého přerušení těhotenství v Československu a později v České 

republice na pozadí mocenských diskursivních státních praktik se velmi rozsáhle věnuje 

socioložka Radka Dudová
67

. V rámci analýzy se její tvrzení pokusím blíže představit a dále 

rozšířit pomocí propojení s dalšími souvisejícími diskursy týkajícími se těhotenství ženy a 

společenského vnímání mateřství, které se odráží rovněž v pojetí českého trestního zákona.  

Reprodukce v historii často sloužila jako nástroj státní politiky, a je třeba ji chápat jako 

vysoce politizovanou (Kligman, 1998). Velmi známé jsou například represivní pronatalistické 

politiky v socialistickém Rumunsku během diktátorského režimu N. Ceausesca (1965 – 1989). 

Politika se projevovala zejména v rámci striktního antipotratového zákona, čímž docházelo 

k vytváření intimního kontaktu státu s těly svých občanek (ibid: 2). Můžeme zde hovořit 

o určité formě instrumentalizace těla (ibid: 7). Docházelo ke kontrole společenské a biologické 

reprodukce za účelem „budování socialismu“ (ibid: 4), neboť je patrné, že existuje významné 

spojení s ekonomickými zájmy státu (ibid: 5). Stát se tak snaží ovlivňovat a disciplinovat těla 
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 viz například: DUDOVÁ, Radka. 2012. Interrupce v České republice: zápas o ženská těla. Praha: Sociologický 

ústav AV ČR; DUDOVÁ, Radka. 2009. „Interrupce v socialistickém Československu z foucaultovské 

perspektivy.“ In Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1), s. 25-36.  
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a tělesnost svých občanů a občanek (Dudová, 2009), neboť „příznivý vývoj populace“ je 

jedním ze základních předpokladů „úspěšného rozvoje země“ (dův. z. k návrhu zákona č. 

66/1986 Sb.) Jak již bylo naznačeno dříve, zákaz trestného činu však nutně neznamená jeho 

eliminaci a mnohdy může být naopak příčinou jeho rozšíření na „černém trhu“. Zákaz potratů 

činí potraty neviditelnými ve veřejné sféře a životy žen více zranitelnými z hlediska 

nejrůznějších rizik spojených s nelegálními potraty (Kligman, 1998: 6)
68

. 

To, jakým způsobem je ve společnosti konstruována mateřská role, zahrnuje představu, 

že přirozená reprodukce (rození a odchovávání dětí) je soukromou záležitostí (Smaus, [1993] 

2011: 116). Jedná se o přirozenou součást životního cyklu, která se však odehrává zejména 

za zavřenými dveřmi rodinného, manželského života. Žena, které je tato role společensky 

připisována, je tak „umístěna“ do soukromí, mimo svět veřejné sféry.  Prostřednictvím 

medicíny a mocenského aparátu dochází ke konstrukci ženského těla jako těla určeného pro 

reprodukci (Dudová, 2009).  

Na příkladu kontroly plodnosti a reprodukce se ukazuje, jakým způsob funguje ve 

společnosti biomoc, jak bylo teoreticky popsáno v kapitole 2.3.2. Je třeba bránit společnost. 

Biomoc se soustřeďuje okolo dvou pólů: individuálního těla a celé populace. Jejím působením 

dochází k instrumentalizaci ženského těla a výše popsané konstrukci ženy jako přirozeně 

určené pro reprodukci a mateřství. Prostřednictvím státních opatření a působení dalších 

mocenských praktik jsou pak „zdravá reprodukce“ a „zdravé mateřství“ konstruovány jako 

nezbytné pro populaci. Společnost tímto způsobem brání sebe sama a usiluje o zachování 

vlastní kontinuity ve formě „zdravého potomstva“. Jak bude dále popsáno, pomocí 

medicínských argumentů týkajících se výhradně zdraví dochází k racionalizaci biomoci 

(Dudová, 2009). Je třeba si také uvědomit, že pojetí „zdraví“ je značně mocensky 

konstruováno a odráží se v něm diskursy cirkulující v dané společnosti.  Komunistický režim 

tak například prostřednictvím diskursivních praktik usiloval o definici „zdravé matky“ a 

správného „zdravého dítěte“, Dudová v tomto smyslu přirovnává podobný způsob ovládání 

jedinců až k eugenické snaze kontrolovat „kvalitu populace“ (ibid).  

V rámci českého trestního zákona je patrná snaha státu chránit život těhotné ženy a 

nenarozeného dítěte. Trestní zákon č. 86/1950 Sb. těhotnou ženu vylučuje z možnosti 
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 V roce 1989 byla úmrtnost matek v Rumunsku nejvyšší zaznamenaná v celé Evropě, hlavní příčinou byly 

právě nelegální potraty (Kligman, 1998: 8). 
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stanovení trestu smrti (dle § 29), zároveň ji však nevyjímá z možnosti doživotního vězení. 

Rovněž v rámci definice skutkových podstat v pozdějších letech je patrná snaha ochránit 

těhotnou ženu. V průběhu let lze však pozorovat vzestupné tendence. Například v případě 

definice skutkové podstaty u trestného činu „Vražda“ došlo ke stanovení vyšší trestní sazby 

při spáchání činu na těhotné ženě až v roce 1995 (t.z. č. 40/1961 Sb., ve znění novely t.z. 

č. 152/1995 Sb.), do té doby nebyla těhotná žena vůbec zmíněna. Důvodová zpráva k návrhu 

dané novely však změnu nijak nekomentuje. Mimoto trestní zákon z roku 2009 (č. 40/2009 

Sb.) v části věnované trestným činům proti životu a zdraví explicitně definuje tzv. trestné činy 

proti těhotenství ženy, „neboť je třeba chránit nejen život člověka, ale i vznikající život“ (dův. 

z. k návrhu t.z. č. 40/2009 Sb.). Odvolává se tak na Listinu základních práv a svobod, která 

stanovuje, že „[k]aždý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením“ 

(čl. 6, odst. 1).  

Z hlediska chápání přerušení těhotenství došlo k průběhu analyzovaného období 

k výrazným proměnám. V období vzniku prvního z analyzovaných trestních zákoníků č. 

86/1950 Sb. bylo umělé přerušení těhotenství (interrupce) stále trestným činem
69

. Zákon 

přitom rozlišoval přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy a bez jejího souhlasu; 

přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy chápal jako těžkou újmu na zdraví (t.z. 

č. 86/1950 Sb., dle § 75 „Výklad některých pojmů“). Je však zajímavé, že tato otázka 

nesouhlasu ženy nebyla nijak definovaná v rámci samostatného trestného činu § 218 

„Usmrcení lidského plodu“. Stát zde definuje podmínky, za jakých může k potratu dojít. Činí 

trestně odpovědnou ženu, která úmyslně usmrtí svůj plod, případně požádá další osobu, aby tak 

učinila, nebo jí to dovolí. Opět zde jako v případě trestného činu znásilnění lze silně 

zpochybňovat tento „souhlas“. Znamená svolení k tomuto činu ze strany jiné osoby vždy 

skutečně souhlas? Lze hovořit o souhlasu, pokud je žena donucena okolnostmi? V rámci 

definice tohoto trestného činu se rovněž projevují mocenské diskursivní praktiky, které staví 

do role člověka, majícího privilegium o interrupci ženy rozhodnout, lékaře. Lékař je v tomto 

případě jediný, který na základě svého „objektivního vědění“ může povolit usmrcení plodu
70

.  
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 Jak však upozorňuje Radka Dudová, ve skutečnosti jich bylo bez potrestání provedeno mnoho – lékaři, 

porodními asistentkami či studenty medicíny (2012: 451).  
70

 „Usmrcení lidského plodu lékařem ve zdravotním ústavu se souhlasem těhotné ženy není trestné, je-li jiným 

lékařem, a to úředním, zjištěno, že by donošení plodu nebo porod vážně ohrozily život těhotné ženy nebo že by jí 

způsobily těžkou a trvalou poruchu zdraví anebo že některý z rodičů trpí dědičnou nemocí; souhlas těhotné ženy 
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V roce 1957 došlo k zásadnímu obratu, v tehdejším Československu byla interrupce 

uzákoněna. Výrazný vliv na toto rozhodnutí měla mimo jiné vlna legalizací interrupce, 

započatá v roce 1955 v SSSR, pokračující v Maďarsku, Bulharsku, Polsku, Rumunsku 

(Dudová, 2012). Ve veřejném diskursu hovořící pro uzákonění umělého přerušení těhotenství 

v Československu dominovaly především lékařské argumenty, obhajující nutnost legalizace 

interrupce „v zájmu lepšího reprodukčního zdraví žen a zdravějšího mateřství“ (ibid: 47). 

Ženám bylo umožněno ukončit své těhotenství, ovšem za přesně stanovených podmínek, které 

jim upíraly možnost samostatného a svobodného rozhodnutí – o oprávněnosti žádost 

rozhodovaly speciální interrupční komise. Související diskursivní rámce se tedy týkaly 

především „zdravějšího mateřství“, „interrupce pro zdravější mateřství“, „zdravé populace“ a 

představy, že „nechtěné děti trpí“, odrážející a reprodukující se především v rámci mediálního 

diskursu o tématu umělého přerušení těhotenství (Dudová, 2012). Oficiální státní rétorika 

zdůrazňovala pokrok a vyspělost československé socialistické společnosti, která staví ženu na 

roveň muži, neboť jí poskytuje možnost svobodně se rozhodnout o svém těhotenství. 

Ve skutečnosti tomu tak však nebylo, zejména kvůli nutnosti rozhodování ze strany 

interrupční komise – o tomto rozporu však režim mlčel a ve veřejném diskursu nebyl 

zmiňován (ibid). S tímto souvisí také fakt, že se možnost interrupce veřejně nezobrazovala 

jako prostředek emancipace žen (ibid: 56).  

Jak upozorňuje Dudová (2012), vládní návrh zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení 

těhotenství, pouze odrážel převládající diskurs o interrupci. Zdůrazňuje tak zájem o „rozšíření 

péče o zdravý vývoj rodiny, ohrožované škodami způsobovanými při umělém přerušení 

těhotenství na zdraví a životech žen zákroky nesvědomitých osob a mimo zdravotnická 

zařízení, […]“ (zákon č. 68/1957 Sb.). Mezi podmínkami pro legálnost interrupce stanovil 

souhlas těhotné ženy (souhlas zákonného zástupce v případě zbavení svéprávnosti těhotné 

ženy či duševní poruchy), provedení výhradně v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 

rozhodování o provedení ze strany interrupční komise, získání povolení k interrupci 

ze zdravotních nebo jiných důvodů
71

. Protiprávnost poté byla stanovena jako 

                                                                                                                                                                                      
může být nahrazen souhlasem jejího zákonného zástupce jen tehdy, je-li těhotná žena zcela zbavena svéprávnosti 

nebo není-li schopna se vyjádřit“ (§ 218, odst. 4, t.z. č. 86/1950 Sb.).  
71

 Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 71/1957 byly tyto důvody specifikovány jako: věk nad 40 let, nejméně 

3 žijící děti, těhotenství jako následek znásilnění nebo jiného trestného činu, obtížná situace neprovdané těhotné 

ženy, ztráta manžela nebo jeho závažné zdravotní problémy, finanční problémy nebo problémy s bydlením, které 

by mohly ohrozit situaci rodiny, především dalších menších dětí, prokázané problémy v manželství.  
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napomáhání/svádění ženy k vlastnímu umělému přerušení těhotenství či provedení tohoto činu 

jinak než způsobem uvedeným v zákoně; zvláštní ustanovení poté platilo pro případ, kdy měl 

tento čin za následek smrt či těžkou újmu na zdraví těhotné ženy.  

Pojetí umělého přerušení těhotenství bylo začleněno do následující verze trestního 

zákona v roce 1961 (č. 140/1961 Sb.) jako trestný čin „Nedovolené přerušení těhotenství“, 

v rámci § 227, § 228 a § 229. Důvodová zpráva k návrhu zákona blíže toto začlenění 

nepopisuje, odvolává se pouze na zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství.  

K dalšímu zásadnímu obratu došlo v roce 1986, kdy byl vydán zákon České národní 

rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, který je platný dodnes. Nezmiňuje se již 

o nutnosti „zdravého vývoje rodiny“, nově však popisuje zájem na „plánovaném a 

odpovědném rodičovství“. Ve znění zákona je patrná výrazná výchovná tendence, můžeme 

hovořit až o paternalismu. Stát zde vystupuje v roli nadřazeného, který má jednoznačně právo 

zasahovat do oblasti lidské reprodukce. Stanovuje podmínky, za kterých je přerušení 

těhotenství možné, zároveň však zcela detailně popisuje „návod“ pro každou ženu. Bude-li se 

jím řídit, nebude třeba zakročit k tak pro společnost nebezpečného kroku, jako je interrupce. 

Ze znění zákona vyznívá snaha uvalit na ženu břemeno odpovědnosti, bez ohledu na situaci. 

Explicitně se tento výchovný moment projevuje v zařazení § 2 a § 3 „Předcházení 

nežádoucímu těhotenství“: „Nežádoucímu těhotenství se předchází především výchovou 

k plánovanému a odpovědnému rodičovství v rodině, […] a využíváním prostředků 

k zabránění těhotenství“ (zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství).   Zdůrazňuje 

zároveň jakýsi „vstřícný“ krok ze strany státu, neboť poskytuje ženě prostředky k zabránění 

těhotenství i lékařské vyšetření a kontroly zdarma. Muž je v tomto ohledu zcela vyloučen, 

odpovědnost je výhradně na ženě, jejíž tělo je přirozeně určeno ke správné a zdravé 

reprodukci. Zákon stanovuje podmínky pro přerušení těhotenství, zdůrazňuje nutnost 

písemného souhlasu ženy, dobrý zdravotní stav a nepřesažení dvanácti týdnů délky 

těhotenství. Umožňuje dále interrupci v případě, kdy je ohroženo zdraví nebo život ženy, 

zdravý vývoj plodu, či jde-li o geneticky vadný vývoj plodu. V tomto ohledu se domnívám, že 

se rovněž jedná o eugenickou snahu kontrolovat „kvalitu populace“, jak již bylo uvedeno 

v případě prvního zákona regulující interrupce v roce 1957
72

. Tato právní úprava také výrazně 
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 O eugenické povaze stále platného zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství (a především také 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 75/1986 Sb., v ú. z.) se zmiňuje také návrh na zrušení tohoto zákona 

z roku 2003 (projednáváno 2004). Zákonem stanovená doba pro provedení interrupce maximálně dvanáct týdnů 
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posilovala vliv lékařů jako autorit, majících právo na rozhodování o těle ženy.  Dle zákona (č. 

66/1986 Sb.) musela být písemná žádost ženy schválena lékařem (ve smyslu zhodnocení 

splnění podmínek dle zákona). V případě jeho nesouhlasu mohla žena požádat o přezkoumání 

„okresního odborníka“ (který posoudil žádost spolu se dvěma dalšími lékaři), v případě 

opětovného nesouhlasu dále až „odborníka krajského“, jehož rozhodnutí bylo konečné.   

Ženy byly v diskursu lékařů a psychologů vnímány výhradně jako „objekty péče, 

rozhodování a kontroly, nikoli jako aktérky“ (Dudová, 2012: 75). Toto uvědomění je velmi 

zásadní, neboť odpovídá rovněž diskursivnímu rámci interrupce do dnešní doby. Žena není 

chápána jako aktérka, jejíž právem je svobodně se rozhodovat o svém těle. Její tělo je 

instrumentalizováno a využíváno za účelem politiky kontroly reprodukce ze strany státu a 

společnosti. To odpovídá chápání ženy jako pasivní bytosti. Téma umělého přerušení 

těhotenství je zajisté sporná záležitost, vzhledem k hodnotovému pojetí života převládajícímu 

v naší společnosti. Je však třeba diskutovat, do jaké míry je tato ochrana ze strany státu 

skutečnou ochranou jedince, a jakou roli zde hraje snaha státu a společnosti prosazovat 

prostřednictvím kontroly reprodukce své zájmy. 

V rámci poslední verze trestního zákona č. 40/2009 Sb. dochází k dalším úpravám 

v pojetí umělého přerušení těhotenství. Jak již bylo uvedeno výše, v rámci trestných činů proti 

životu a zdraví došlo k doplnění samostatného oddílu „Trestné činy proti těhotenství ženy“. 

Původní označení činu „Nedovolené přerušené těhotenství“ (§ 227 – 229 t.z. č. 140/1961 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů), bylo modifikováno na trestné činy „Nedovolené přerušení 

těhotenství bez souhlasu těhotné ženy“ (§ 159 t.z. č. 40/2009 Sb.), „Nedovolené přerušení 

těhotenství se souhlasem těhotné ženy“ (§ 160), „Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení 

těhotenství“ (§ 161), „Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství“ (§ 162).  Zákon 

tak nově explicitně rozlišuje mezi souhlasem a nesouhlasem ženy, pro nesouhlas je očekávaně 

stanovena vyšší trestní sazba. Souhlas ženy je přitom podmíněný umělým přerušením 

těhotenství způsobem dle zákona o umělém přerušení těhotenství (č. 66/1986 Sb.). Nová 

formulace může působit jako snaha o zdůraznění svobodné volby ženy, jejíž souhlas je 

plnohodnotně uznáván. Zatímco právní definice tomuto napovídá (při splnění státem 

                                                                                                                                                                                      
od početí byla vyhláškou dále upravena až na dvacet čtyři týdnů, je-li ohrožen „zdravý vývoj plodu“ či jde-li 

o „geneticky vadný vývoj plodu“. Důvodová zpráva naráží i na společenské chápání usmrcení „geneticky 

vadného plodu“ jako povinnosti „odpovědné matky“. Argumentuje dále, že ženy jsou k potratu často přímo či 

nepřímo nuceny.  

Návrh na zrušení zákona byl zamítnut v 1. čtení.  
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definovaných podmínek), společenské pojetí hovoří spíše protikladně a celkový diskursivní 

rámec je tak utvářen ambivalentními tvrzeními. Společenský diskurs týkající se interrupce 

stále zahrnuje výrazné „proti“: „Potrat je nepochybně jev sociálně patologický, neboť 

znamená smrt klíčícího života a ohrožení zdraví těhotné ženy“ (dův. z. k návrhu zákona č. 

40/2009 Sb.). Legálnost interrupce tak v sobě stále nese určitá „ale“ – podmínky, které 

stanovuje stát a které pouze odrážejí diskursivní rovinu této problematiky. Beztrestnost je 

zdůvodňována nutností ve jménu zastavení „nelegálně odborně odvedených potratů“, 

prováděných „andělíčkáři“ či „svépomocí“ ženy samotné (ibid). Svobodná volba ženy (a 

druhého rodiče) jednoduše zde v právním diskursu není tématem. Tento postoj se odráží 

rovněž ve snaze o zrušení zákona č. 66/1986 Sb., konkrétně v rámci návrhu zákona z roku 

2003 (projednáván 2004). Předpis navrhoval změnu formulace trestného činu 

z „Nedovoleného přerušení těhotenství“ na „Usmrcení počatého, ale dosud nenarozeného 

dítěte“. Jedinou navrhovanou výjimkou pro beztrestnost „pachatele“ mělo být prokázané 

znásilnění či nutný lékařský zákrok. Žena a (nenarozené) dítě jsou zde chápány jako „slabší“ a 

„zranitelnější“ (dův. z. k návrhu zákona, sněmovní tisk č. 376). Dle důvodové zprávy je dále 

třeba citlivě vnímat nutnost ochrany menšin a zranitelných skupin, a jako český stát se 

přihlásit k „nejvlastnější lidské povinnosti“ – zajištění ochrany života lidského jedince (ibid).  

Za povšimnutí stojí také samostatně definovaný trestný čin „Vražda novorozeného dítěte 

matkou“. V rámci trestního zákona č. 86/1950 Sb. je tento čin umístěn v rámci trestných činů 

proti životu a zdraví (nikoli například v rámci trestných činů proti rodině a mládeži). Toto 

umístění poukazuje na snahu definovat tento čin jako zásah do lidského života, který je 

ohrožen. Ze souvisejících okolností je však patrné, že stát, potažmo společnost, usiluje 

především o ochranu rodiny a její kontinuity v podobě zplozených potomků. Žena je zde 

stavěna do role jediné zodpovědné osoby za úmrtí novorozeného dítěte. Muž (předpokládáme-

li heterosexuální partnerský/manželský vztah) je z tohoto typu trestného činu zcela vyloučen. 

Matka a proces porodu jsou zde v určitém smyslu chápány patologicky. Zákon tento trestný 

čin definuje jako čin spáchaný „v rozrušení způsobeném porodem“. Důvodová zpráva 

k návrhu trestního zákona č. 86/1950 Sb. explicitně uvádí, že tento případ se soudí mírněji 

nežli standardní vražda, neboť se jedná o „zvláštní psychický stav, zvláštní vyšší stupeň 

rozrušení, ve kterém se nalézá matka při porodu a hned po něm“. Zajímavé je rovněž sledovat 

využití slova „vražda“ pro označení podobného činu. Označení je zachováno až do poslední 
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verze zákona z roku 2009. Vražda je však definována jako úmyslné zabití. Lze chápat trestný 

čin vraždy novorozeného dítěte matkou jako úmyslný, pokud budeme dle trestního zákona 

předpokládat silné rozrušení způsobené porodem?  

 

Analyzujeme-li diskurs týkající se těhotenství a přerušení těhotenství v rámci trestních 

zákoníků detailněji, lze sledovat následující charakteristiky: 

 

 žena a její tělo jsou konstruovány jako určené pro reprodukci a mateřství 

  „zdravé mateřství“ a „zdravá reprodukce“ jsou v této souvislosti konstruovány jako 

nezbytné pro populaci a společnost; toto pojetí „zdraví“ je však utvářeno mocensky 

 těhotná žena a nenarozené dítě vyžadují od státu a společnosti zvláštní ochranu, neboť jsou 

důležití pro zajištění kontinuity společnost, tato tendence se postupně zvýrazňuje 

 lékař (dle převládajícího diskursu) disponuje „objektivním věděním“ a je chápán jako 

„soudce“ stanovující právo ženy na interrupci 

 právo na interrupci je ve veřejném diskursu vykládáno jako právo ženy svobodně se 

rozhodnout o vlastním těle, ve skutečnosti však toto „právo“ bylo a je výrazně omezováno 

ze strany státu a společnosti 

 diskurs těhotenství (a případné interrupce) se výrazně prolíná s diskursem rodiny – původní 

prosazování nutnosti „zdravého vývoje rodiny“ se postupně transformuje do požadavku na 

výchovnou roli rodiny, neboť rodičovství musí být plánované a odpovědné 

 žena je diskursivně konstruovaná jako odpovědná za těhotenství (muž v tomto kontextu 

zcela absentuje)  

 

3.2.7. Homosexualita  

 

Tématu homosexuality ve vztahu k trestnímu právu se velmi obšírně věnuje Jan Seidl
73

. 

Zabývá se však především snahami o zrušení trestnosti a jejich dovršením v roce 1961 a jeho 

                                                           
73 viz například SEIDL, Jan. 2006. Pokus o odtrestnění homosexuality za první republiky. Diplomová práce. 

Brno: Masarykova univerzita. SEIDL, Jan. 2007. Úsilí o odtrestnění homosexuality za první republiky. Rigorózní 

práce. Brno: Masarykova univerzita. SEIDL, Jan. 2012. Homosexualita v praxi a diskurzu trestního práva, 

medicíny a občanské společnosti od vydání trestního zákona z roku 1852 do přijetí trestního zákona z roku 1961. 

Praha: FHS UK. SEIDL, Jan a kol. 2012. Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od 

roku 1867 do současnosti. Brno: Host.  
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přínos zejména pro oblast historického bádání je jistě nesmírný. V rámci této diplomové práce 

bych ráda na jeho dílo navázala a pokusila se detailněji analyzovat trestnost homosexuálního 

chování (a pozdější odtrestnění) na pozadí hierarchického genderového uspořádání společnosti 

a s vědomím procesů, prostřednictvím kterých dochází ve společnosti působením mocenských 

diskursivních praktik k disciplinaci jedinců.  

Již přibližně jedno století je známo, že přístupy k homosexuálnímu chování se kulturně a 

historicky liší (Weeks, [1981] 2007). Fyzické jednání (tedy konkrétní podoba sexuálních 

praktik) se může podobat, sociální konstrukce souvisejících významů se však často velmi liší 

(ibid). Slovo „homosexualita“ přitom bylo „vynalezeno“ až v roce 1869 (maďarským vědcem 

Karlem Maria Kerbenym). Je třeba uvědomit si, že pojmenování stejnopohlavních aktivit 

(nejprve využíváno v rámci lékařského diskursu a poté rovněž přejaté do společnosti) 

představovalo zcela zásadní milník pro to, jakým způsobem je chápeme a jaké jim připisujeme 

významy (ibid: 129). Tato rekonceptualizace a rekategorizace totiž následně vedla rovněž 

k zákonným a ideologickým sankcím (ibid). V anglickém prostředí tak např. do roku 1885 

jediný zákon namířený proti homosexualitě byl zákaz sodomie (toto byl hlavní zločin od 30. 

let 16. století), přičemž se lišil postih sodomie mezi mužem a ženou, mužem a zvířetem, 

mužem a mužem (ibid). Tehdejší pojetí se však zásadně lišilo. Kromě toho, že nijak 

nezohledňovalo sexuální vztah mezi ženami, sodomie byla chápána jako „hřích proti přírodě“, 

homosexualita je naproti tomu chápána jako součást osobnosti (ibid). Jak bylo naznačeno 

v kapitole 3.2.4. Prostituce a obchodování s lidmi, tato identita je chápána jako trvalá, 

na rozdíl například od „zákazníka/klienta“ žen nabízejících sexuální služby.  

Heterosexuální vztahy mezi mužem a ženou jsou v rámci heteronormativního 

uspořádání chápány jako jediné možné a vytvářejí normu, vůči níž mohou být ostatní vztahy 

poměřovány. Tato hierarchizace sexuality se odráží rovněž v dlouhodobém začlenění projevů 

homosexuálního chování do českého trestního zákona. Preference heterosexuality jako 

normativního sexuálního chování může vycházet rovněž z obav o zachování tohoto typu 

sexuality ve společnosti. Jak upozorňuje Gerlinda Šmausová (2004: 2), heterosexuální vztahy 

jsou oblastí, kde je vítána genderová diference. Pokud bychom uznali gender jako nerovný 

status ve společnosti (produkovaný mocenským patriarchálním uspořádáním) může dojít 

k výraznému narušení stávajících normativních vztahů, které vyžadují genderovou 

komplementaritu. Stávající genderový řád, prosazující preferované genderové role mužů a 
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žen, je pro společnost výhodný, jelikož v ideálním případě vede k heterosexuálním vztahům, 

manželství a založení rodiny, nutného pro zachování kontinuity společnosti. Tato norma 

„heterosexuální“ monogamie, nutně vedoucí k reprodukci je patrná rovněž v pojetí rodiny a 

manželství, jak bylo analyzováno v kapitole 3.2.5. Rodina a manželství.  

Je třeba rovněž upozornit, že stejně jako v případě dříve diskutovaného znásilnění ani 

sexuální vztah mezi osobami stejného pohlaví nemusí být nutně homosexuálním (vedený 

sexuální touhou vůči osobám stejného pohlaví), často se například (nejen) v rámci vězeňského 

prostředí jedná o záležitost moci (Smaus, [2003] 2011). Připisovat sexuálnímu jednání 

homosexualitu či heterosexualitu tak postrádá v určitých případech smysl, neboť dochází 

k rozvolňování těchto kategorií (ibid: 163). Tímto se pouze potvrzuje tvrzení Foucaulta, že 

heterosexualita/homosexualita je výsledkem normativního sexuálního diskursu 70. let 19. 

století, kdy došlo k sociální konstrukci „daných“ sexuálních založení odvozených 

od sexuálních praktik (Foucault, 1977 cit. in Smaus, [2003] 2011: 163).  

Navážeme-li na výše popsané teorie Gerlindy Šmausové, je možné kritický vztah 

společnosti k sexualitě mezi muži vykládat jako důsledek překlápění obrazu heterosexuální 

normy sexuálního vztahu (žena je penetrována mužem, žena je podmaněna, ovládána)? Je-li 

heterosexuální vztah chápán jako hierarchický, kdy muž je již z principu nadřazen ženě (již 

z podstaty toho, jakým způsobem je konstruována norma heterosexuálního sexuálního aktu) – 

může „odpor“ k mužskému homosexuálnímu vztahu na symbolické úrovni pramenit z jeho 

chápání jako degradace mužství (právě proto, že ženy jsou podřízené a děje se jim to, co 

v homosexuálním vztahu mužům)? 

V kontextu českého trestního práva je třeba upozornit, že homosexualita jako taková 

nebyla v českém prostřední nikdy trestána, pouze její konkrétní projevy ve formě pohlavního 

styku (Seidl, 2007). Trestní zákon č. 86/1950 Sb. postihoval toto chování v rámci § 241 

„Pohlavní styk s osobou téhož pohlaví“, umístěný v hlavě sedmé – Trestní činy proti svobodě 

a důstojnosti člověka, oddílu druhém – Trestné činy proti důstojnosti člověka
74

. Skutková 

podstata byla definována velmi stručně, trestajíc toho, „[k]do se pohlavně stýká s osobou 

téhož pohlaví“ (t.z. č. 86/1950 Sb.), vyšší sazbou poté hodnotící spáchání tohoto činu s osobou 

                                                           
74

 Avšak jak upozorňuje Jan Seidl (2012), v prvních letech po osvobození Československa v roce 1945 panovalo 

přesvědčení, že všeobecná trestnost homosexuálního jednání bude brzy zrušena. Tento předpoklad vycházel 

mimo jiné z poklesu reálné míry perzekuce homosexuality po květnu 1945. Zachování trestnosti v trestním 

zákoně z roku 1950 lze přitom kvůli obtížně dostupným archivním pramenům jen těžko vysvětlit.  
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mladší 18 let a za úplatu. Zařazení tohoto trestného činu je přitom chápáno jako nutné pro boj 

proti „sexuálním zvrácenostem“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 86/1950 Sb.).  

V roce 1961 došlo k zásadnímu předělu, kdy byla v rámci trestního zákona č. 140/1961 

Sb. značně pozměněna skutková podstata trestného činu „Pohlavní styk s osobou téhož 

pohlaví“ (§ 244). Dle nové definice byl trestný pouze pohlavní styk s osobou téhož pohlaví, 

mladší 18 let (za předpokladu, že druhá osoba již tohoto věku dovršila), případně došlo-li ke 

zneužití závislosti. Stejně jako v předchozí úpravě bylo trestné přijímání/poskytování úplatu, 

nově také vzbuzování veřejného pohoršení (pramenící z pohlavního styku s osobou téhož 

pohlaví). Důvodová zpráva tuto úpravu komentuje spíše deskriptivně, odkazuje pouze 

na „četné námitky z lékařských kruhů“
75

 proti stávající úpravě (dův.z. k návrhu t.z. č. 

140/1961 Sb.). Toto částečně odtrestnění však nelze chápat jako změnu v pojetí 

homosexuálního chování jako takového, pouze odráželo nové snahy přesunu státní kontroly 

ke kontrole „společnosti“, zastupované „organizacemi“ a „kolektivy“, disponujícími 

„výchovným“ potenciálem“ (Seidl, 2012: 284). Je zajímavé, že ačkoli v rámci prostituce 

(realizované prostřednictvím heterosexuálního pohlavního styku) docházelo a dochází 

k odlišnému chápání a nerovnoměrnému hodnocení ženy nabízející sexuální služby a 

zákazníka, v případě prostituce homosexuální docházelo v době trestnosti pohlavního styku 

mezi osobami stejného pohlaví k trestání žen a mužů nabízejících sexuální služby i jejich 

zákazníků/zákaznic (Havelková, 2009: 196). Domnívám se, že tento způsob kriminalizace 

pramení z potlačení výraznější genderové diference v rámci homosexuálních vztahů. 

Navzdory faktu, že diskursivní chápání homosexuálního vztahu je ovlivněno prostřednictvím 

„překlápění“ normy vztahu heterosexuálního (tedy přisuzováním „typických“ stereotypních 

„mužských“ a „ženských“ rolí na stejnopohlavní pár), a tedy konstruováním „muže“ a „ženy“, 

(sexuální) vztah jedinců stejného pohlaví stále není chápán jako výrazně hierarchický. 

V heterosexuálním (sexuálním) vztahu, kdy se žena ocitá v roli ženy nabízející sexuální služby 

a muž v roli zákazníka dochází k opětovnému potvrzování a reprodukci stávajícího 

genderového řádu. Žena se tak ocitá v pasivní roli „ovládané“, muž v roli aktivní „ovládající“.  

                                                           
75 Více k této problematice viz SEIDL, Jan. 2012. „Vliv československé sexuologie na odtrestnění 

homosexuality.“ In SEIDL, Jan a kol. 2012. Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od 

roku 1867 do současnosti. Brno: Host, s. 286-299.  
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Zcela byl tento trestný čin vypuštěn až v roce 1990 (t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely 

t.z. č. 175/1990 Sb.).  

 

Analyzujeme-li diskurs týkající se homosexuality v rámci trestních zákoníků detailněji, 

lze sledovat následující charakteristiky: 

 

 homosexuální identita je chápána jako trvalá, jedná se o součást osobnosti 

 diskursivní význam homosexuality je utvářen na pozadí heteronormativního 

uspořádání společnosti, vytvářejícím heterosexualitu jako normu 

 sexualita je konstruována binárně jako heterosexualita/homosexualita, přičemž vztah 

mezi těmito dvěma formami je hierarchicky uspořádaný, kdy heterosexualita je 

nadřazena homosexualitě 

 chápání homosexuality jako škodlivé pro společnost pramení také z potlačení 

genderové diference, která je žádoucí v rámci heterosexuality, konstruované jako 

sexuality směřující k reprodukci  

 v případě sexuálního vztahu/aktu mezi osobami stejného pohlaví je zcela přehlížena 

možnost mocenského aspektu tohoto jednání  

 sexualita mezi muži je chápána prostřednictvím obrazu heterosexuálního sexuálního 

vztahu mezi mužem a ženou – sexuální styk mezi muži je tak diskursivně chápán jako 

degradace mužství (neboť dochází k penetraci, aktu, typickému pro sexuální styk muže 

a ženy, kdy žena je „ovládána“ mužem) 

 sexualita mezi osobami stejného pohlaví je chápána jako „sexuální zvrácenost“, jelikož 

odporuje normativní konstrukci sexuality ve společnosti 

 

3.2.8. Pornografie 

 

V rámci feministické teorie je pornografie chápána jako způsob, jakým se mocenské 

stává sexuálním, činící z žen podřízené bytosti a vysvětlující tuto podřízenost jako 

„přirozenou“, jelikož se stává rovnocennou s (hetero) sexem, který je také považován 

za „přirozený“ (Smart, 1989: 117). V rámci různých přístupů však nepanuje přesná shoda. 

Pornografie je také často v rámci feministické teorie chápána jako metafora patriarchální 

společnosti, prostředek pro podřízení žen. Otázkou k diskusi je, zdali odhaluje „pravou“ 
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mužskou sexuální přirozenost či pouze zobrazuje sexualitu, která není maskulinní 

„přirozeností“ (Smart, 1989: ibid). 

Termín pornografie pochází ze spojení řeckých slov „porné“ (prostitutka) a „graphos“ 

(psaní), ve své podstatě znamená „psaní o kurvách“ (Dworkin, 1981), což bývá argumentem 

pro mnohé feministické autorky manifestující takto společenskou podřízenost žen. Klíč pro 

pochopení pornografie ve zdánlivě skrytém významu tohoto slova spatřuje také Gloria 

Steinem, neboť je v něm implicitně zahrnuta koupě sexu, což samo o sobě naznačuje 

nevyvážené mocenské vztahy či sexuální otroctví ([1983] 1995). Některé feministické autorky 

chápou pornografii jako „mužský způsob vidění světa“, kde dochází ke zpředmětňování všech 

jejich tužeb (MacKinnon, [1989] 2000: 55). Pornografie zobrazuje v horším případě ženy 

týrané, ponižované, degradované, zneuctěné; v tom lepším pak ženy sexuálně dostupné, které 

jsou tu pouze pro muže a uspokojení jejich potřeb (ibid). Pornografie může být chápána i jako 

„nástroj na sociální konstruování sexuality“ (ibid).  

Problematičnost pornografie spočívá rovněž ve „zveřejňování“ sexu (který diskursivně 

chápeme jako zcela soukromou záležitost), který se tak stává součástí veřejné sféry (Lišková, 

2009: 17). Tímto odhalováním soukromého se sexuální jednání stává nežádoucím.  

Samotný termín „pornografie“ je velice problematický, chybí jakákoli definice a často je 

vykládán či užíván účelově v závislosti na daném kontextu. Tuto zřejmou nejednoznačnost 

dokládá rovněž například Kateřina Lišková v rámci analýzy české tematické kriminologické a 

sexuologické literatury (2009).  Češti autoři Jan Chmelík či Radim Uzel se o pornografii 

vyjadřují velmi ambivalentně: je popisována jako přirozená základní lidská potřeba na jedné 

straně a opak přirozené sexuality na straně druhé (Chmelík, 2003 cit. in Lišková, 2009: 85) 

Radim uzel se o pornografii na jedné straně zmiňuje jako o součásti sexuální otevřenosti 

potřebné pro společnost na jedné straně, na druhé se od ní distancuje „místopřísežným 

prohlášením“ o vlastním nekonzumování pornografie (Uzel, 2004 cit. in. Lišková, 2009: 86).  

Jasné vymezení tohoto pojmu schází rovněž v samotném trestním zákoně, který s ním 

však od novelizace v roce 1991 (č. 557/1991Sb.) explicitně operuje (poprvé dochází 

k explicitnímu využívání slova pornografie, nikoli však v samotném označení trestného činu – 

zůstává nadále označení „Ohrožování mravnosti“, tato úprava není v rámci důvodové zprávy 

nijak komentována). Jak dále zmiňuje například důvodová zpráva k návrhu nového trestního 

zákona z roku 2009, „[s]oučástí tohoto návrhu není definice pornografického díla především 
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s ohledem na to, že posuzování tohoto pojmu nečiní v praxi potíží“ (dův. z. k návrhu t.z. č. 

40/2009 Sb.). To je však silně diskutabilní, přinejmenším s ohledem na následnou snahu 

o detailní vysvětlení tohoto pojmu. Důvodová zpráva dále definuje pornografické dílo jako 

předmět, který „zvláště intenzivním a vtíravým způsobem zasahuje a podněcuje samotný 

sexuální pud“, dílo, které „hrubě porušuje uznávané morální normy společnosti a vyvolává 

pocit studu“ (ibid). Rovněž je explicitně definováno, co pornografie není: pouhé zobrazení 

nahého lidského těla, umělecké dílo (byť vyvolává sexuální vzrušení či vzbuzuje pocit studu 

nebo ošklivosti), předmět historicky cenný, předmět určený k vědeckým, uměleckým či 

osvětovým cílům (ibid).  

Jakoby se do termínu pornografie a souvisejících významů promítalo vše, čeho se 

společnost obává. Můžeme jej chápat rovněž jako určité zrcadlo. Nejednoznačná definice 

pojmu poskytuje téměř neohraničený prostor pro účelovou konstrukci jeho významu 

v závislosti na aktuálně potřebě. Je zajímavé sledovat související dobové diskursy, jejichž 

společným průsečíkem je chápání pornografie jako něčeho, co se nás netýká a nedokážeme 

přesně definovat, bezpečně ale víme, že je to špatné, nemorální, odsouzeníhodné. Naopak 

snaha určit vše, co pornografické není, odráží mocenskou hierarchizaci kultury a společnosti. 

Opět se vracíme k tendenci uvažovat výhradně v binárních opozicích, jak bylo detailněji 

diskutováno v kapitole 2.1.4. Sexualita jako diskurs. Chápání pornografie v rámci trestního 

zákona je třeba rovněž chápat v kontextu binarit. Sexualitu chápeme jako dobrou/špatnou, 

morální/nemorální, odcizenou/láskyplnou. Společenské uvažování o pornografii je poté 

vystaveno přímo na těchto základech a umístěno do protikladu k erotice, chápané jako umění 

s určitou kulturní hodnotou. Uvažujeme-li o sexualitě v kontextu pornografického diskursu, 

nelze opomíjet související tendenci hodnocení uměle vytvořených předmětů na pozadí 

hierarchizované kultury. Hans Maes představuje ve své eseji „Who Says Pornography Can’t 

Be Art?“ zajímavý pohled na snahu vytvářet striktní hranici mezi tzv. uměleckými a 

pornografickými reprezentacemi (2012). Pornografické reprezentace jsou chápány a 

popisovány jako „sexuálně explicitní, zobrazující anatomické detaily, agresivní, odcizený sex 

bez emocí; umělecké reprezentace jsou poté „založené na náznacích, individualistické, 

zachycující osobnost, subjektivitu znázorňované osoby; zobrazující lásku, vášeň či rovnost 

mezi partnery“ (Maes, 2012). Z úsilí o tvorbu hranic je patrná hierarchie, kvůli níž jsou určitá 

díla hodnocena jako méně hodnotná. Jak ale vyplývá rovněž z citované důvodové zprávy 
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k návrhu trestního zákona z roku 2009 výše, tato „hodnota“ je velice subjektivní záležitostí a 

rovněž je uměle utvářena na základě diskursivních praktik, pomocí nichž dochází 

k legitimizaci mocenského uspořádání ve společnosti. V tomto kontextu je tak mimo 

pornografický rámec stavěno vše, co je nějakým způsobem užitečné pro společnost a její 

zachování. Uvažujeme-li konkrétní dílo v rámci jeho přínosu pro vědu, vzdělávání, umění či 

historii, diskursivně jej zároveň chápeme jako hodnotné a užitečné pro společnost.  

Můžeme si rovněž klást otázku – odkud pramení snaha umístit určité formy sexuality 

do pornografického, „nemorálního“ rámce? Na jakém základě stojí snaha spojit vše, co 

chápeme jako pornografii s nemorálností? Musí být nutně sexualita, která je bez emocí, 

vulgární či drsná, zároveň také morálně závadná (Maes, 2012)? 

 Absence jasné definice pornografie poukazuje na komplikovanost a především sociální 

konstruovanost tohoto pojmu a jak již bylo naznačeno výše, poskytuje výrazný prostor 

pro naplnění významu slova subjektivními názory a očekáváními. Výše citovaná důvodová 

zpráva k návrhu poslední verze trestního zákona z roku 2009 byla tvořena jednotlivci, kteří 

jsou ovlivněni převládajícími společenskými diskursy. Poukazování na „uznávané morální 

normy společnosti“ souvisí s konvenčním chápáním pornografie jako otázky morálky 

(Lišková, 2009: 10). Pornografie je hříchem, hrozbou proti tradiční rodině, neboť symbolizuje 

nekontrolovatelnou sexuální touhu (ibid). Budeme-li nahlížet na otázku pornografie touto 

optikou, snáze si uvědomíme důvod jejího zahrnutí do trestního zákoníku. Opět se výrazně 

projevuje implicitně zahrnutá norma „heterosexuální monogamie“, jak bylo diskutováno 

v kapitole 2.1.4. Sexualita jako diskurs. Tento příkaz, který můžeme nazývat morální normou, 

vypovídá o snaze společnosti dohlížet na lidskou sexualitu, která musí být kontrolovaná (a 

kontrolovatelná) v rámci uzavřeného rámce heterosexuálního (manželského) svazku. 

Na převládající chápání lidské sexuality jako prokreativního sexu monogamního 

heterosexuálního páru upozorňuje rovněž Kateřina Lišková (Lišková, 2009). Jak bylo popsáno 

v kapitole 2.1.4. Sexualita jako diskurs, sexualita se postupně od církevní instituce a její 

kontroly oddělila a stala se součástí vztahu mezi státem (kontrolujícím) a jednotlivcem 

(kontrolovaným), církevní odkaz v podobě morálních standardů nepochybně přetrvává 

v současných diskursech.  

Chápání pornografie jako ohrožení morálky, morálních norem společnosti se mimo jiné 

odráží na dlouholetém zařazení souvisejících trestných činů v rámci paragrafu trestního 
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zákona s označením „Ohrožení / ohrožování mravnosti“ (t.z. č. 86/1950 Sb., t.z. č. 140/1961 

Sb., t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z. č. 175/1990 Sb., novely t.z. č. 557/1991 Sb. a 

novely t.z. č. 134/2002 Sb.). Pro naplnění skutkové podstaty tohoto činu je přitom nutné 

„uvádět do oběhu“ či „činit veřejně přístupnými“ tiskoviny, filmy, vyobrazení či jiné 

předměty, které „ohrožují mravnost“, dále se trestá výroba a přechovávání (§ 244 t.z. č. 

86/1950 Sb.; § 205 t.z. č. 140/1961 Sb., ve znění novely t.z. č. 175/1990 Sb.). V roce 1990 je 

doplněna trestnost „ohrožení mravnosti“ osoby mladší osmnáct let. Novelizací v roce 1991 

pak došlo ke značnému rozšíření skutkové podstaty tohoto trestného činu: nově se trestá také 

„dovážení“, „rozšiřování“, „nabízení“, „přenechávání/zpřístupňování“ osobě mladší osmnáct 

let a „vystavování/zpřístupňování“ těchto děl na místech, kde se pohybují osoby mladší 

osmnáct let; díla jsou rozšířena o „písemná díla“ a „nosiče zvuku nebo obrazu“, ohrožení 

mravnosti je dále diskursivně spojeno s neúctou k člověku a násilím. Návrh zahrnul také 

zobrazování sexuálního styku s dítětem, zvířetem nebo „jiných sexuálně patologických 

praktik“. V důvodové zprávě k návrhu zákona č. 557/1991 Sb. se však o této rozsáhlejší 

úpravě § 205 nehovoří. Novelizace z roku 2002 dále skutkovou podstatu upravuje o „průvoz“, 

„vývoz“ a „přechovávání za účelem dovozu/průvozu/vývozu“, důvodová zpráva odkazuje 

na článek K. 3 Smlouvy o EU týkající se boje proti nezákonnému obchodování s lidskými 

bytostmi a boje proti sexuálnímu zneužívání dětí. Mimoto zde zmiňuje o návrhu trestat 

přísněji „typově nejzávažnější projevy šíření pornografie“; „tvrdá pornografie“ je pak ta, která 

zobrazuje „sexuálně patologické praktiky“. Tato „patologičnost“ určitých sexuálních praktik je 

však přímo trestním zákonem konstruována, neboť jazyk vždy zároveň vytváří to, co 

pojmenovává. Je tedy třeba chápat roli trestního zákona v procesu tvorby diskursů 

o pornografii, a „nezdravých“ sexuálních praktikách. Zákon pouze neodráží realitu, ale podílí 

se na jejím spoluutváření. Teprve novelizace z roku 2007 (č. 271/2007 Sb.) přinesla explicitní 

pojmenování daného trestného činu jako pornografie. Kromě přejmenování § 205 na čin 

„Šíření pornografie“ byl zákon nově rozšířen také o § 205a „Přechovávání dětské pornografie“ 

a § 205b „Zneužití dítěte k výrobě pornografie“, v souladu se vzrůstající snahou potlačit 

sexuální zneužívání dětí, která vychází i z řady mezinárodních smluv. Zařazení termínu 

„pornografie“ do samotné definice trestného činu je v rámci důvodové zprávy vysvětlováno 

pouze jako „technická úprava“, sledující „přesnější vystižení názvu“ § 205 v souvislosti s jeho 

obsahem. Domnívám se, že tuto změnu můžeme v diskursivní rovině chápat jako „splynutí“ 
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pojetí pornografie a ohrožení mravnosti. Významový obsah těchto termínů jakoby se stal 

jedním, termín „pornografie“ plně přejal diskursivní chápání „ohrožení mravnosti“ a tímto 

došlo k utvrzení v chápání pornografie jako nemorální a škodlivé pro společnost. Důvodová 

zpráva dále hovoří o velmi vysoké společenské nebezpečnosti dětské pornografie, i 

ve srovnání s díly zobrazující násilí/neúctu ke člověku/pohlavní styk člověka se zvířetem. 

Dětská sexualita je zde tedy zcela popírána, v diskursu sexuality pro ni není místo. Zcela 

nemyslitelné je jakékoli sexuální jednání mezi dospělým člověkem a dítětem. Související 

diskurs utváří definice těchto dospělých jedinců jako „osob s pedofilními sklony“, kteří si 

„neuvědomují svůj handicap“ (dův.z. k návrhu t.z. č. 271/2007 Sb.), a to i v případě absence 

fyzického kontaktu mezi dospělým jedincem a dítětem. Mimoto je velmi zajímavá snaha 

ztotožňovat tento typ jednání s určitou formou patologické sexuální orientace: „Vzájemně 

se utvrzují v tom, že jejich sexuální orientace není nic špatného a že bude jednou společností 

akceptována a respektována tak, jako je v současnosti akceptována a respektována 

homosexualita“ (ibid). Odborný diskurs zde tak konstruuje nový typ jedince, jehož sexualita je 

zcela mimo „běžné“ sexuální chování. Působením mocenských praktik se tak doposud 

podřízená homosexualita dostává blíže normativní heterosexualitě, neboť podřízenou se nyní 

stává tato nová forma „pedofilní sexuální orientace“. K dalším úpravám trestního zákona poté 

došlo v roce 2011 (č. 330/2011 Sb.)
76

 a 2014 (č. 141/2004 Sb.)
77

.   

Pokud odhlédneme od sociální konstruovanosti termínu pornografie a vyplňování jeho 

významu na základě působení mocenských diskursivních praktik motivovaných společenskou 

snahou o zachování sebe sama, vyvstává rovněž zajímavá otázka týkající se způsobu nahlížení 

pornografie (v její konstruovanosti) v rámci trestního zákoníků v obecné rovině.  

Pornografie je chápána výlučně jako ohrožování společenských hodnot, narušování 

morálky a tradic. Tyto charakteristiky jsou však silně spjaté právě s křesťanskými standardy, 

jak bylo již naznačeno výše. Normativní příkazy církve implicitně zahrnuté v rámci trestního 

práva jsou však postaveny na silně patriarchálním a heteronormativním základu.  

                                                           
76

 Za slovo „dítě“ se ve znění zákona doplňuje „nebo osobu, jež se jeví být dítětem“. Tato úprava je pak 

vysvětlována následovně: „Podle Rámcového rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji 

proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii se dětskou pornografií rozumí materiál, který 

znázorňuje nejen skutečné dítě, ale i materiál obsahující realistické znázornění neexistujícího dítěte, které se 

aktivně nebo pasivně účastní jednoznačně sexuálního jednání, a to včetně dráždivého vystavování přirození nebo 

ohanbí“ (dův. z. k návrhu t.z. č. 330/2011 Sb.).  
77

 Dochází k vložení nových částí, a sice § 193a „Účast na pornografickém představení“ a § 193b „Navazování 

nedovolených kontaktů s dítětem“.  
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Souvislost s pojetím pornografie v trestním právu jako otázky morálky lze chápat 

z velké části v kontextu implicitně zahrnutých křesťanských tradic a morálních hodnot, jejichž 

základem je sexuální zdrženlivost a manželský svazek. Vycházíme-li z patriarchálnosti 

církevních institucí a přítomného androcentrického pojetí sexuality, objevuje se výrazný 

prostor pro feministickou kritiku trestního práva v otázce pornografie. Zatímco probíhá řada 

diskusí týkající se zejména problematiky dětské pornografie, ve veřejném prostoru (zde 

v kontextu České republiky) zcela absentuje téma pornografie jako otázky diskriminace žen. 

Zahraniční feministické autorky, volající po úplné změně právní definice pornografie 

(například Baer, 1996
78

), usilují o zařazení formulace o „diskriminaci žen“ přímo do trestního 

práva za účelem ochrany žen před nerovným zacházením (Lišková, 2009). Jak dále podotýká 

Kateřina Lišková (2009: 15), pornografický diskurs jako takový nelze zcela zakázat, neboť je 

založen na legitimizované moci a je součástí diskursu autority. K jeho prolomení je zapotřebí 

spíše neustálá kritická analýza a zpochybňování, které mohou vést k delegitimizaci tohoto 

diskursu (ibid). V českém trestním právu zcela schází reflexe diskriminačního charakteru 

pornografie. Některé zahraniční autorky (např. Baer, 1996 cit. in Lišková, 2009) přirovnávají 

pornografii k sexuálnímu obtěžování či obchodu se ženami.  

 

Analyzujeme-li pornografický diskurs v rámci trestních zákoníků detailněji, lze 

vysledovat následující charakteristiky: 

 

 definice pornografie neexistuje, pokud ano, je velice nejednoznačná a často plna vnitřních 

rozporů 

 pornografie je chápána jako trestný čin proti důstojnosti  

 pornografie je ohrožením mravnosti, která však není jednoznačně definována 

 pornografie je zvláště závažná v případě, kdy se stává součástí veřejného prostoru 

 pornografie je chápána jako zvláště škodlivá pro mladistvé 

 pornografie je spojována s neúctou ke člověku, násilím, zobrazováním sexuálního styku 

s dítětem či jinými sexuálně patologickými praktikami 

                                                           
78

 viz BAER, Susanne. 1996. „Pornography and Sexual Harassment in the EU.“ In R. Amy Elman (ed.). Sexual 

Politics and the European Union. New Feminist Challenge. Providence: Berghahn Books, s. 51-66.  
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4. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat diskursy sexuality v českém trestním právu a 

sledovat jejich vývoj v průběhu delšího časového období. Využití genderové optiky pak 

umožnilo vidět související procesy produkce, udržování a reprodukce těchto diskursů ve 

společnosti na pozadí komplexnějších společenských struktur.  

V průběhu analýzy trestních zákonů a odpovídajících důvodových zpráv, jejichž úkolem 

je blíže specifikovat a především odůvodnit navrhované úpravy, došlo k zajímavému zjištění. 

Ty nejzásadnější úpravy trestných činů v oblasti sexuality často nebyly a nejsou detailně 

vysvětlovány. Jejich zdůvodnění je v mnoha případech velmi deskriptivní (nezahrnující 

kritický analytický postoj), často však také zcela schází. Domnívám se přitom, že tato absence 

a „popisná stručnost“ poskytují velmi zásadní vodítko pro pochopení dobových diskursů. 

Explicitní (oficiální) výpovědi o daném tématu představují pouze jednu část mozaiky. Je třeba 

je zasadit do celkového kontextu dané období a zohlednit také výše popsané „chybění“. Toto 

uvědomění pouze odráží způsob vzniku normativních pravidel, která následně strukturují 

diskursy sexuality. Například v případě manželství docházelo přibližně až do 18. století 

k explicitnímu a veřejnému prosazování nutnosti této instituce, mimoto veškeré přečiny proti 

jejímu „správnému“ naplnění byly přísně trestány. V souvislosti s dalšími změnami ve 

společnosti, vývojem nového vědění, které uchopuje téma sexuality a činí si nárok na pravdu, 

se explicitní příkazy stávají „mlčenlivými“. Strukturují naše myšlení, jednání a hovoření o 

dané věci, aniž bychom si to plně uvědomovali.  

Tyto komplexní procesy tvorby diskursů jsou patrné například ve způsobu, jakým je a 

není popisováno téma pornografie. Ukazuje se zde způsob fungování lidského myšlení, které 

je založeno na představě binárních opozic, vždy hierarchicky uspořádaných. Společenská 

konstrukce pornografie pak symbolizuje méně hodnotnou a podřízenou stranu, znamenající 

vše, čeho se obáváme a co toužíme potlačit. Neexistující definice tohoto pojmu odpovídá 

způsobu, jakým funguje mocenská hierarchizace kultury a společnosti. Pouze v případě, kdy 

neexistuje pevná hranice (a definice) významu určitého pojmu (diskursu), je možné udržet 

stávající mocenské uspořádání. Do pojetí pornografie tak promítáme vše, co zároveň chápeme 

jako špatné, nemorální, odsouzeníhodné. Díky tomuto procesu je naopak umožněna existence 

zdánlivě protikladné erotiky, chápané jako společensky hodnotné a umělecké. Mocensky 
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nadřazené vždy pro svou existenci potřebuje také podřízené, což ukazuje na vztahovou 

povahu hierarchického fungování společnosti.  

Trestní zákony se velmi často odvolávají na morální požadavky společnosti. Ty však 

nikde nejsou definovány. V tomto směru rozumím trestnímu právu jako pramenu, který 

z určité části odráží dobové hodnoty společnosti. Jeho zásadnější roli však spatřuji ve snaze 

tyto existující hodnoty upevňovat a především vytvářet morální požadavky zcela nové. 

Domnívám se tedy, že trestní zákon představuje zcela zásadní nástroj pro prosazování státních 

a společenských zájmů a pro snahu udržet takové diskursivní pojetí daného tématu, které je 

pro stát a společnost žádoucí. Důraz na ochranu jedince, který je v rámci trestního práva (a 

souvisejících dokumentů) explicitně vyzdvihován, chápu jako snahu o určité odvedení 

pozornosti od mocenských zájmů a procesů. Při hlubší analýze sledující delší časový úsek 

české historie docházím ke zjištění, že trestní právo často naopak zájem jednotlivce omezuje a 

v mnohých případech vede naopak k diskriminaci či omezení kvality života některých jedinců.  

Ukazuje se, že trestní právo, vytvořené v kontextu patriarchálního společenského 

uspořádání je velmi androcentrické – vytvořené muži, o mužích a pro muže. Sociální kontrola 

žen probíhá zcela odlišně, spíše v neformální rovině. Tato kontrola pak pramení nejen 

z dohlížení ze strany neformálních institucí, jako je například rodina, ale rovněž z požadavku 

vysoké míry sebekontroly a disciplíny v otázce těla a tělesnosti, která je však zásadně 

namířena především k ženám. Jak upozorňuje například Linda Seus (2011), „společensky 

zakotvené obrazy těla“ jsou téměř nedosažitelné, jakákoli odchylka je již přímo dána. Ženy tak 

v rámci převládajícího společenského uspořádání výrazněji trpí svým „selháním“. Tento 

androcentrismus se odráží rovněž ve způsobu, jakým je v trestním právu konstruována 

maskulinita a femininita. Gender není pojímán jako sociální konstrukt, ale jako odpovídající 

„nadstavba“ biologického pohlaví. Trestní zákon nijak nezohledňuje komplexnost 

genderového uspořádání společnosti, což se odráží na chápání „mužských“ a „ženských“ 

charakteristik jako biologicky daných. Femininita je tak konstruována jako pasivní a 

podřízená, dochází ke snaze zdůraznit přirozený vztah femininity a reprodukce, mateřství. 

Žena je umisťována do role „strážkyně rodinného krbu“, jejímž úkolem je zajistit fungování 

rodiny a manželství (které jsou chápány jako rámce, jejichž součástí musí nutně být každý 

jedinec ve společnosti). Tato péče o vztahy má být naopak umožněna ochranou, kterou ženě 

poskytuje stát. Činí tak však prostřednictvím instrumentalizace ženského těla, které je 
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pojímáno jako určené k reprodukci. V tomto směru je patrný převládající koncept tzv. 

reprodukčního občanství (strukturující diskurs sexuality), kdy chápání (a přiznání) práv 

jednotlivce je odvozeno z jeho schopnosti naplňovat ideu heterosexuality vedoucí k prokreaci 

a zachování společnosti.  Žena mimo tento rámec těhotenství, mateřství, rodičovství není 

v trestním zákoně přítomna. Její tělo ke tak konstruováno jako součást těla společenského.  

Potlačování femininity v kontextu trestního zákona je patrné například ve snaze potlačit 

vše, co je ve společnosti jako femininní konstruováno – zejména poté vše emocionální a 

vztahové. Maskulinita je naopak v trestním zákonu definována jako aktivní (včetně 

negativního spojování maskulinity s „pachatelstvím“). Důraz ne vše, čemu rozumíme ve 

společnosti jako maskulinnímu (tak, jak je konstruováno) se projevuje také v zahrnutí násilí 

(spojovaného s maskulinitou) do skutkových podstat trestných činů. Toto násilí je chápáno 

výhradně jako fyzické, což odpovídá androcentrickému pojetí zákona.  

Není překvapivé, že „oficiální“ výpovědi týkající se způsobu zobrazování maskulinity 

a femininity v trestním zákonu se ubírají zcela opačným směrem: „Stávající právní úprava ani 

navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů 

a nevede k diskriminaci žádného z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje žádné z 

pohlaví a nestanoví odlišné podmínky“ (dův. z. k návrhu t.z. č. 40/2009 Sb.).  

V současné době lze pozorovat výrazný trend oslabování diskursů sexualit tak, jak je 

nyní pozorujeme v rámci trestního zákona. V kontextu populační exploze a snahy kontrolovat 

porodnost, možnosti volby sexuálního partnera bez „prokreativního“ nátlaku, se stávající 

předpis normativní heterosexuality vykonávané v rámci manželského svazku za účelem 

zplození potomka stává poměrně vratkým (více viz například Šmausová, 2004). Ocitáme se 

v době, kdy se normativní nařízení, byť umně začleněné do zdánlivě objektivních písemných 

pramenů (zde trestní zákoníky), silně odkloňuje od stávajícího (sexuálního) chování členů a 

členek společnosti. Máme před sebou normy (které jsou ovšem stále ještě silně zakořeněné 

v našich tělech), které neodpovídají našim touhám a životním strategiím.  

Další prostor pro výzkum v této oblasti pak spatřuji zejména v rozšíření analýzy na další 

související prameny (například jednotlivé rozpravy k návrhům zákona), včetně zohlednění pro 

dané téma relevantních návrhů na změnu zákona, které nebyly přijaty.  
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