
1 
 

Oponentní posudek, Pavla Špondrová 
Historické proměny diskursu sexuality v českém trestním právu, Bc. Klára Pospíšilová 
 
Diplomová práce K. Pospíšilové si klade velice ambiciózní cíl, a to analyzovat historické proměny 
diskursu sexuality v českém trestním právu prostřednictvím studia a interpretace trestních zákoníků 
přijatých v letech 1950, 1961 a 2009. Téma práce je zajímavé a přínosné, neboť kritický přístup 
při studiu práva jako takového nebývá častý. S ohledem na typ práce (diplomová práce) a možnosti 
rozsahu se nicméně téma jeví jako až příliš široké a nezbytnost jeho zpracování v požadovaném rozsahu 
následně autorku v určitých ohledech (viz níže) omezuje.  
Struktura práce i poměr jednotlivých kapitol jsou odpovídající. Pro shrnutí závěrů a odpovědí, které 
autorka nalézá, by se jevilo jako vhodné doplnění kapitoly s názvem např. „Hlavní zjištění“, kde by byly 
všechny poznatky přehledně shrnuty.  
Výzkumné otázky jsou zvoleny vhodně, včetně tázání se „proč“ (str. 13), které je v rámci kritického 
výzkumu plně na místě.  
V rámci teoretické části autorka představuje teoretická východiska a vybranou problematiku zkoumá 
prostřednictvím feministické teorie a teorie diskursu. V jejich rámci podrobněji přibližuje jednotlivé 
významné momenty (otázky jazyka, binárního myšlení, moci, vliv státu a společnosti na utváření 
diskursů, atd.). Způsob a důvod výběru jednotlivých autorek a autorů a jejich konceptů není podrobněji 
vysvětlen, což bez dalšího může činit dojem, že se jedná o výběr těch konceptů, které autorce a jejímu 
přístupu nejvíce konvenují. Kritické hodnocení a poměřování vlastních i předkládaných východisek 
optikou jiných teorií nebo autorek/ů by mohlo názorněji čtenářstvu objasnit, čím byla autorka ve svém 
výběru teoretického rámování vedena. Autorka dále představuje koncept diskursu (především v pojetí 
M. Foucaulta), který chápe v obecné rovině jako historicky podmíněný kulturní systém vědění, víry a 
moci, a jehož optikou sexualitu také dále zkoumá. Jednotící optikou teoretické i praktické části se jeví 
optika kapitoly 2.3. Stát a společnost jako neviditelní dozorci. V odpovědi na otázku „Proč jsou určité 
činy definovány zákonem jako trestné a čí zájmy jsou vlastně prosazovány?“ autorka představuje stát 
a společnost jako sice virtuálního, ale velice silného hráče s vlastními zájmy: „Stát však funguje jako 
hlavní organizátor mocenských genderových vztahů“ a „… neboť společnost má zájem na zachování 
hierarchického patriarchálního uspořádání.“ V některých místech teoretické části není vždy zcela 
zřejmé, zda autorka představuje přístup některé/ho z autorek/ů, svá shrnutí nebo své teoretické 
závěry. Viz např. poslední uvedená citace, která není přiřazena k žádnému zdroji, ale zároveň se vůči ní 
nabízí některé výhrady, např. fakt, že pro společnosti v Evropě a jejich sebezáchovu je z pohledu 
průměrného počtu narozených dětí zdaleka výhodnější takové uspořádání vztahů mezi muži a ženami, 
které se blíží rovnému zacházení (průměrná porodnost na 1 ženu se ve skandinávských zemích blíží 
číslu 2,0, kdežto v z pohledu genderové rovnosti konzervativních zemích – Polsko, ČR, Itálie osciluje jen 
kolem čísla 1,2). Domnívám se dále, že je třeba podrobit hlubšímu zkoumání kritické poznámky týkající 
se společnosti a státu jako entit majících a prosazujících své vlastní zájmy a využívajících k tomu např. 
„odvedení pozornosti“ (str. 92) prostřednictvím trestního práva. Ochrana prosazování společnosti a 
státu jako sebe sama je totiž otevřeně a opakovaně deklarovaná zásada trestního práva (např. § 12 z.č. 
40/2009 Sb.), která se navíc automaticky nejeví jako neoprávněná, nelegitimní nebo nelogická.  
Výzkumná metoda (hloubková textová analýza s využitím genderové optiky) je zvolena vhodně, stejně 
tak jako již zmiňované výzkumné otázky. Jako nevyužitou příležitost považuji nestanovení alespoň 
jedné, ideálně i více, výzkumných hypotéz (náznak str. 42: „…předpokládám proměnlivost daných 
diskursů sexuality…“), jelikož prostřednictvím předkládání argumentů pro jejich potvrzení nebo 
vyvrácení by měla autorka lepší možnost přehledněji předkládat své, na analýze postavené, závěry. 
Z mého pohledu se totiž následně v analytické části ukazuje, že samotné texty trestních zákoníků 
dostatečné podklady pro důkladnou analýzu diskursů neposkytují. Te je zřejmé především z toho, 
že závěry, které autorka o jednotlivých skutkových podstatách činí, jsou tvořeny nejen analýzou textů 
a pozic v rámci zkoumaných právních předpisů, ale i informacemi získanými z důvodových zpráv 
či literatury. Přitom při zařazení výzkumných hypotéz by bylo dostatečným závěrem i konstatování, 
že ze samotných trestních zákon(ík)ů je složité závěry ohledně diskursů činit. Rozšíření analýzy 
o důvodové zprávy a o např. i autorkou zmiňované parlamentní rozpravy by poté mohlo být součástí 
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návrhu na další zkoumání problematiky. Další variantou by mohlo být primární zdroje pro analýzu 
rozšířit a případně rozsah práce omezit jen na některé(ou) ze skutkových podstat.  
Autorka si je vědoma toho, že podoba prvních dvou zákonů (z roku 1950 a 1961), které analyzuje, je 
významně ovlivněna tím, že byly přijaty během komunistického režimu (str. 43), nicméně s nimi dále 
pracuje, jako by tomu nebylo a do analytických úvah už se tento fakt viditelněji nepromítá. O analýzu 
si říká také období po roce 1989, kdy ještě celých 20 let platil trestní zákon z roku 1961, především to, 
zda a jak se demokratické změny projevily v jeho novelizacích. Podobu analyzovaných zákonů nebo 
důvodových zpráv ovlivňují také další faktory např. způsoby úřednické práce, neznalost, nedbalost, 
politický nátlak, atd. Pro přesnější zhodnocení zákonů jako zdrojů by se jevilo jako vhodné stručné 
zaměření se procesy přípravy legislativy. 
Co se týče samotné analýzy, autorka si pro ni vybírá skutkové podstaty: znásilnění, soulož mezi 
příbuznými, prostituce a obchodování s lidmi (a související kuplířství) a skutkové podstaty týkající 
se rodiny a manželství, těhotenství a přerušení těhotenství, homosexuality a pornografie. Není 
vysvětleno, z jakého důvodu vynechává např. skutkové podstaty: Sexuální nátlak (§186), Pohlavní 
zneužití (§ 187) nebo Svádění k pohlavnímu styku (§ 202). Jejich zahrnutím by však nalezla odpovědi 
na některé otázky, které klade např. při analýze znásilnění (otázky nepostižitelnosti nátlaku verbálního, 
psychického, zneužití vlivu, atd.). Objevuje se také určitá nekonzistentnost v hodnocení jednotlivých 
úprav, kdy se autorka kriticky vyjadřuje k existenci skutkové podstaty soulože mezi příbuznými jako 
nadbytečné, kdy jako důvod její nadbytečnosti uvádí možnost postihnutí dotčeného jednání 
prostřednictvím jiných skutkových podstat. Na druhé straně postrádá existenci speciální skutkové 
podstaty znásilnění v manželství, ač to je prostřednictvím jiných skutkových podstat (tedy jedné 
obecné – znásilnění) postižitelné bez dalšího. Argumenty pro a proti specifické potřebnosti skutkové 
podstaty znásilnění v manželství (děj za zavřenými dveřmi) však v případě soulože mezi příbuznými 
(ovlivnění vztahů v rodině probíhající též za zavřenými dveřmi, atd.) nediskutuje. Jako problematické 
vnímám nerozpracování otázky zavedení nové skutkové podstaty Týrání osoby žijící ve společném 
obydlí (§ 199, tzv. domácí násilí) z roku 2004, jehož součástí často bývají také činy sexuální povahy. 
Tato změna byla významným předělem při kriminalizaci zmiňovanýcb dějů „za zavřenými dveřmi“. 
Chybně je uvedena informace týkající se zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), kdy je 
jeho působnost vztahována pouze na oblast zaměstnání (str. 50). Zákon se však dle § 1, odst. 1, písm. a) 
až j) vztahuje na řadu dalších oblastí, včetně vzdělávání, poskytování zdravotní péče, přístupu ke zboží 
a službám, atd.  
Rozsah práce je dodržen, formální úprava je perfektní, stejně jako odkazy, citace, jazyková a stylistická 
úroveň, práce je čtivá a text plynulý.  
Celkově hodnotím práci i přes některé zmíněné výhrady jako práci mimořádné úrovně především 
mezi diplomovými pracemi v rámci magisterské úrovně studia. Oceňuji početné zdroje, s kterými 
autorka pracuje, kvalitní práci se sociologickými koncepty (např. teorie diskursu, feministická 
kritická analýza). Z většinou ze závěrů autorky se ztotožňuji a úkorně i jako právnička sebekriticky 
vnímám nedostatečnou reflexi genderových nerovností nejen v trestním právu hmotném, ale 
i procesním (např. dokazování, práce policie), potažmo právu obecně.  
Navrhuji hodnocení velmi dobře s ohledem na výše uvedené výtky. 
Pro diskusi během obhajoby navrhuji tyto body: 

1) Jaké z Vašeho pohledu významné nebo zajímavé novelizace zákona č. 140/1961 Sb., trestní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, byly v souvislosti se zkoumanou problematikou 
provedeny po roce 1989? 

2) Navrhněte prosím takové znění jedné ze zkoumaných skutkových podstat, aby měla 
z Vašeho pohledu schopnost v kritické feministické analýze obstát. Případně vyberte 
některou z analyzovaných, která je podle Vašeho názoru v pořádku. 


