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Anotace 

Bakalářská práce Sekundární a terciární viktimizace obětí znásilnění způsobená clickbaitovou 

povahou on-line médií se zabývá sekundární a terciární viktimizací obětí znásilnění, kterou 

mohou on-line média tvořit v rámci narůstajícího vlivu tzv. clickbaitovosti na jejich obsah. 

V teoretické části jsou postupně vysvětlovány pojmy sekundární a terciární viktimizace a 

způsoby, jakými je média mohou zapříčiňovat. Je představována nová role on-line médií, 

změny, které tato role nastavuje a její moţné dopady na oběti znásilnění. Dále se teoretická 

část zabývá pojmem rape culture neboli kulturou znásilnění, jeţ je představována, stejně jako 

její dopady na oběti znásilnění i samotnou společnost. V rámci teorie dochází i k 

představování clickbaitu a s ním spojené clickbaitovosti on-line médií a jejich projevy na 

novém mediálním trhu ovládaném těmi médii, která mají nejvíc „kliků“. V praktické části 

probíhá samotný výzkum vybraných českých on-line médií za stanovenou dobu (leden – 

červen 2017). Zjištěné závěry jsou aplikovány na jednotlivé pojmy sekundární a terciární 

viktimizace, rape culture i clickbait a jejich vzájemné vztahy jsou porovnávány. Cílem 

praktické části je zjistit, v jaké míře se vybraná česká on-line média uchylují ke 

clickbaitovosti i u tématu tak závaţného, jako je znásilnění. A vypozorovat, zdali tato média 

svým chováním mohou ubliţovat konkrétním obětem tím, ţe je sekundárně či terciárně 

viktimizují, nebo „pouze“ zhoršovat veřejný diskurz a přispívat tak kultuře, ve které 

znásilnění můţe vznikat.  

Annotation 

The bachelor's thesis Secondary and Tertiary Victimization of Rape Victims Caused by the 

Click bait Nature of Online Media focuses on the harm that can come to victims of rape 

through the work that online media do. It focuses on their click bait tendencies and assesses 

the way they can contribute to secondary and tertiary victimization. The theoretical part 

describes the terms themselves and then goes on to explain ways that the media can perpetrate 

them. It also introduces the role of online media and the changes their existence has brought 

to the ways rape victims are affected by news reporting. The theoretical part also explains the 

term rape culture and its affects on victims and the society as a whole. The theoretical part 

then introduces click bait and the media that relies on it, showing the role that click-through 

rate has in the media landscape. The practical part analyzes four Czech media sources 

between January and June of 2017, taking a look at the way they might perpetrate rape 

culture. The conclusions are applied to individual areas of the theoretical background, such as 

victimization, rape culture and click bait. Their relationships are then compared. The aim of 



the practical part is to find out the extent to which the selected media lean towards click bait 

when informing about a subject as serious as rape, as well as to asses whether these media 

outlets could harm victims with their behavior, be it through secondary or tertiary 

victimization or even "just" worsening the public discourse and therefore furthering along a 

culture that allows for more rape to happen. 

Klíčová slova 

znásilnění, oběti znásilnění, on-line média, sekundární a terciální viktimizace, clickbait, 

rape culture 

Keywords 

rape, rape victims, online media, secondary and tertiary victimization, click bait, rape 

culture 
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Úvod  

 Kaţdá desátá česká ţena byla někdy znásilněna.
1
 Kaţdá čtvrtá americká dívka byla 

sexuálně obtěţována před dosaţením třinácti let.
2
 Znásilnění zaţila kaţdá osmá Francouzka

3
 a 

Švédka
4
. Kaţdá pátá Angličanka

5
 a kaţdá pátá Američanka

6
 byly někdy sexuálně zneuţity. 

Kaţdá pátá americká vysokoškolačka někdy v ţivotě ohlásila znásilnění či pokus o něj.
7
 

V České republice zaţila fyzické nebo sexuální násilí téměř kaţdá třetí ţena.
8
 Znásilnění a 

sexuální násilí se nevyhýbá ani muţům, kteří tvoří 10 % obětí znásilnění.
9
 V roce 2017 policie 

ČR zaznamenala 598 případů znásilnění a objasnila 485 z nich.
10

 Na kaţdý den v roce tak 

připadaly téměř dvě znásilnění. Podobně tomu bylo i v roce 2016, kdy policie ČR 

zaznamenala 628 případů znásilnění.
11

 Toto jsou ale pouze oficiální počty znásilnění, která 

byla nahlášena.  

 Ve skutečnosti dochází k daleko většímu počtu případů znásilnění, některé zdroje 

odhadují, ţe ročně dochází k 7 aţ 20 tisícům případů
12

, coţ by znamenalo, ţe denně dojde 

k 19 aţ 54 znásilněním. Potrestána jsou pak pouze dvě procenta pachatelů.
13

 „Dlouhodobé 

následky jsou u obětí znásilnění spíše pravidlem neţ výjimkou.“
14

 Jedna oběť znásilnění 

k němu řekla: „Byla jsem odhodlaná bojovat za změnu světa, ale potřebovala jsem si kaţdý 

den zdřímnout. Pozorovala jsem na sobě všechny symptomy posttraumatického stresu…i 

pocit, ţe jsem bez budoucnosti. Pochopila jsem, proč dětem vystaveným městskému násilí 

                                                 
1Konsent [online]. Wix.com, 2016 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://www.konsent.cz/data 
2 BENEDICT, Helen. To není vaše vina!: rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny: jak se vyrovnat se 

sexuálním napadením. Přeloţil Miloslav KORBELÍK. Praha: One Woman Press, 2003, s. 280. ISBN 80-86356-17-5 
3 BBC. One French woman in eight has been raped, study says. BBC [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-43167309 
4 VOICE OF EUROPE. One in eight Swedish women will be raped in their lifetimes and that is a low estimate. Voice of 

Europe [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://voiceofeurope.com/2018/01/one-in-eight-swedish-women-will-

be-raped-in-their-lifetimes-and-that-is-a-low-estimate/ 
5 TRAVIS, Alan. One in five women have been sexually assaulted, analysis finds. The Guradian [online]. 2018 [cit.2018-05-

05]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/uk-news/2018/feb/08/sexual-assault-women-crime-survey-england-wales-

ons-police-figures 
6 VAGIANOS, Alanna. Nearly 1 In 5 Women Are Raped In Their Lifetimes, Says Report. Huffington Post[online]. 2014 [cit. 

2018-05-05]. Dostupné z: https://www.huffingtonpost.com/2014/09/09/rape-in-america-cdc-study_n_5784686.html 
7 One in Four [online]. USA: One in Four [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: http://www.oneinfourusa.org/statistics.php 
8 ŠKARDOVÁ, Marie. Kaţdá třetí ţena zaţila sexuální násilí. Na to tisíce lidí po celém světě upozorní tancem. I v 

Praze. Hate Free [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://www.hatefree.cz/blo/clanky/2600-obr 
9 Konsent [online]. Wix.com, 2016 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://www.konsent.cz/data 
10 Statistické přehledy kriminality za rok 2017. Policie České republiky [online]. 2018 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 
11 Kriminalita – trestné činy. Český statistický úřad [online], [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup- 
12 AMNESTY INTERNATIONAL. Nosí minisukně? O znásilnění si koledovala, myslí si třetina Čechů. Amnesty 

International [online], [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://www.amnesty.cz/news/1418/nosi-minisukne-o-znasilneni-si-

koledovala-mysli-si-tretina-cechu 
13 tamtéţ 
14

 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Petra VITOUŠOVÁ a kolektiv. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 38. ISBN 978-80-247-2014-2.  
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činí takové potíţe představit si vlastní budoucnost.“
15

 „Tak vypadá svět, v němţ dnes ţijí 

Asiatky, Afričanky, Evropanky i Američanky. Svěřují si navzájem tytéţ příběhy při praní 

prádla na říčním břehu, při práci na kukuřičném poli, v kanceláři u automatu na vodu nebo 

v poklidných kavárnách. Šeptají si o týrání, zanedbávání, přehlíţení a útlaku. Jejich utrpení 

tvoří součást soukromého světa.“
16

 A právě všechny tyto skutečnosti činí ze znásilnění zvlášť 

závaţný zločin, který je nutno registrovat, mluvit o něm a bojovat s ním.  

 Z toho důvodu připadá autorce této bakalářské práce velice důleţité, aby se trestný čin 

znásilnění registroval, mluvilo se o něm a bojovalo se s ním. K tomu by měla pomoci právě 

média, která mají v nastavování diskurzu privilegovanou pozici, jelikoţ mají přístup k široké 

veřejnosti a svými texty mohou určitým způsobem nepozorovaně formovat její názory. 

Diskurz je totiţ, jak bude v této práci dále zmiňováno, nastolován právě jazykem, který se 

neodmyslitelně a nenápadně pojí s naším způsobem myšlení, stejně jako to umí média. Ta se 

„ve své všudypřítomnosti stávají tím, co strukturují, zatímco unikají naší přímě pozornosti… 

odehrávají se někde v pozadí, jsou stále neviditelnější a obvykle je bereme jako 

samozřejmost.“
17

  

 Pro média, která se vytrácejí z našeho aktivního vědomí
18

, ačkoliv jsou neustále 

přítomná, je nenápadné nastolování diskurzu přirozené. Média mohou svými pravdami 

vytvářet i pravdy svých čtenářů. To, co z médií čerpáme, reflektuje náš pohled na konkrétní 

problémy, kterým se věnují, ale i náš pohled na celý svět. Tudíţ mohou ovlivnit náš pohled na 

oběti znásilnění, ale i posunout hranice vnímání tohoto trestného činu.  

 Právě proto se bude tato práce zabývat moţnou sekundární a terciární viktimizací 

konkrétních obětí znásilnění a porovnávat ji s tím, jak média informují o činu znásilnění, jaký 

diskurz při tom nastavují a jak přispívají k rape culture neboli kultuře znásilnění. Aby nebylo 

zkoumaných dat příliš, rozhodla se autorka vyuţít pouze on-line média, která dle jejího 

názoru nemají ještě stále pevně ukotvenou definici v mediálním světě, neustále se vyvíjí, 

hledají nové triky, jak porazit sílící konkurenci a často nemají jasně dané etické kodexy. 

V rámci toho bude autorka zkoumat i jejich clickbaitovost, která spočívá v tom, ţe vyuţívají 

bulvární, senzace chtivé, trivializované titulky, fotografie, mezititulky a části textu, které jsou 

                                                 
15 BENEDICT, Helen. To není vaše vina!: rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny: jak se vyrovnat se 

sexuálním napadením. Přeloţil Miloslav KORBELÍK. Praha: One Woman Press, 2003, s. 23. ISBN 80-86356-17-5 
16 ARMSTRONG, Sally. Vzpoura: úsvit nového věku pro všechny Eviny dcery. Praha: Triton, 2015, s. 93. ISBN 978-80-

7387-857-3. 
17 DEUZE, Mark. Media life: Život v médiích. Přeloţil Petra IZDNÁ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2015, s. 47. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2815-8. 
18 DEUZE, Mark. Media life: Život v médiích. Přeloţil Petra IZDNÁ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2015, s. 63. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2815-8. 
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často i vytrţené z kontextu. Clickbait on-line média často vyuţívají proto, aby čtenáři 

„rozklikli“ daný článek. A aby v nich vyvolal zvědavost (či pozitivní nebo negativní emoce), 

která je donutí si celý článek přečíst. Tímto chováním mohou být oběti znásilnění jako lidé 

degradovány, znepokojovány i viktimizovány. V praktické části by mělo být na vybraném 

vzorku čtyř on-line deníků (ct24.cz, irozhlas.cz, novinky.cz a idnes.cz) za zkoumané období 

(1. 1. 2017 – 30. 6. 2017) pomocí metody otevřeného kódování kvalitativní analýzy zjištěno, 

jakým způsobem tato média o obětech znásilnění a samotném trestném činu informují. 

 V teoretické i praktické části došlo k úpravě původní teze. V teoretické části přibyla 

krátká kapitola, která definuje znásilnění z hlediska českého zákona. V praktické části došlo 

ke změně názvů jednotlivých kapitol. Autorka také nakonec pro výzkum vyuţila pouze 

kvalitativní obsahovou analýzu, která téma daleko lépe uchopuje a popisuje. Aby nebyla 

práce příliš rozsáhlá a zkoumaný vzorek nebyl příliš široký, a téma tak bylo moţno pojmout 

komplexně a hluboce, byla vynechána i komparace s bulvárními médii a nakonec byl 

zkoumán vzorek pouze čtyř zpravodajských serverů.  
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1. Teoretická část 

1.1 Znásilnění podle českého práva 

Trestný čin znásilnění je v České republice definován paragrafem 185 trestního 

zákoníku: 

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůţkou násilí nebo pohrůţkou jiné těţké újmy 

donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneuţije jeho bezbrannosti, bude 

potrestán odnětím svobody na šest aţ pět let. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta aţ deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li 

čin uvedený v odstavci 1  

a) souloţí nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se 

souloţí, 

b) na dítěti, nebo 

c) se zbraní 

(3) Odnětím svobody na pět aţ dvanáct let bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, 

b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného 

léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je 

omezována osobní svoboda, nebo 

c) způsobí-li takovým činem těţkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na deset aţ osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná. 
19

 

1.2 Sekundární a terciární viktimizace 

1.2.1 Viktimizace 

 Výraz viktimizace označuje proces zraňování a poškozování jedince. Viktimizace 

oběť provází od okamţiku, kdy se stala obětí trestného činu, který je téměř pokaţdé nějakým 

způsobem pro oběť zraňující a ţivot proměňující. Viktimizace však můţe oběť doprovázet i 

po skončení trestného činu a nemusí uţ mít ţádnou spojitost s pachatelem trestného činu. 

                                                 
19 Bílý kruh bezpečí. Znásilnění. Bílý kruh Bezpečí [online]. 2009 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://www.bkb.cz/pomoc-

obetem/trestne-ciny/znasilneni/ 



8 

 

„Jinak řečeno, proces viktimizace má svou dynamiku, která překračuje bezprostřední a přímé 

důsledky spáchaného trestného činu.“
20

 Z tohoto důvodu se viktimizace dělí na primární, 

sekundární a terciární. 

 Viktimizace, která zákonitě provází kaţdý trestný čin způsobený oběti, je obzvlášť 

tíţivá pro oběti znásilnění.
21

 Jen málokdo totiţ opravdu rozumí tomu, co oběť znásilnění 

proţívá. Jsou tak na ni aplikovány mýty a nesprávné předpoklady, které právě znásilnění 

obalují. V důsledku toho je pak oběť svým okolím, ale i sama sebou obviňována, ţe je obětí. 

„Znásilnění je krajně nespravedlivý zločin. Okolnosti, které byly zcela mimo kontrolu oběti, 

z ní právě oběť učinily…sexuální aspekt znásilnění toto bezpráví ještě prohlubuje. Při 

znásilňování je oběti vnucen nejintimnější tělesný styk a zcela proti její vůli jsou zasaţeny její 

nejintimnější, nejniternější partie fyzické i psychické; porušeno je její nejzákladnější lidské 

právo – právo rozhodovat o vlastním těle, opět bez nejmenšího ospravedlnění. Tyto faktory 

činí ze znásilnění zločin, s nímţ je neobyčejně těţké se vyrovnat.“
22

   

1.2.2 Primární viktimizace 

 Primární viktimizace je přímý proces trestného činu vykonaný na oběti. Jedná se o 

všechna přímá poškození, která oběť utrpěla v důsledku trestného činu a kterými bude trpět i 

nadále. Způsobuje ji vţdy zcela výhradně pachatel/pachatelka, případně pachatelé/pachatelky 

a zahrnuje primární rány, které jsou fyzického, psychického i finančního rázu. Primární 

viktimizace narušuje kaţdodenní ţivot oběti a její potřebu bezpečí. Dochází ke ztrátě iluze 

dobrého světa (svět je zlý, dějí se věci, které si nezaslouţila) a ztrátě iluze kontroly (nemohla 

nijak ovlivnit samotný proces primární viktimizace).
23

 „Trestný čin…vţdy uvozuje další 

pochody, ve kterých jedinec vystupuje ve vynucené roli oběti…Z pohledu oběti samotný 

trestný čin představuje pouze začátek… podstatně delších strastí. Oběť bude o zločinu hodně 

přemýšlet, opakovaně se jí bude vtírat do mysli jako ‚film„. Primární viktimizace vţdy 

uvozuje další pochody, ve kterých jedinec vystupuje ve vynucené roli oběti. V nich se otevírá 

prostor pro sekundární viktimizaci.“
24

 

                                                 
20 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Petra VITOUŠOVÁ a kolektiv. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 12-14. ISBN 978-80-247-2014-2. 
21 Tamtéţ, s. 31 
22 BENEDICT, Helen. To není vaše vina!: rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny: jak se vyrovnat se 

sexuálním napadením. Přeloţil Miloslav KORBELÍK. Praha: One Woman Press, 2003, s. 30-31. ISBN 80-86356-17-5 
23 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Petra VITOUŠOVÁ a kolektiv. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 13-15. ISBN 978-80-247-2014-2. 
24 Tamtéţ, s. 13  
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1.2.3 Sekundární viktimizace 

 Sekundární viktimizací se rozumí druhotné zraňování oběti, které jiţ nejde na konto 

pachatele a samotného trestného činu. K sekundární viktimizaci nemusí vůbec docházet, 

ačkoliv pro mnoho obětí (a to především obětí sexuálních deliktů a domácího násilí
25

) je 

velice častá. Sekundární viktimizace nastává aţ po skončení samotného trestného činu a 

způsobuje ji okolí oběti, orgány statní moci, lidé zaměstnaní v lékařství, soudnictví i médiích. 

Navzdory tomu, jak výklad zní, se sekundární viktimizace nepojí se samotným nahlášením 

trestného činu a stresem s tím spojeným. Naopak, k druhotnému zraňování oběti můţe 

docházet i v případě, ţe trestný čin vůbec nenahlásí.
26

  

 Dochází k němu v případě, ţe je oběť zbytečně a znovu zraňována. Příkladem mohou 

být nevhodné dotazy policie, jejíţ špatné zacházení s obětmi je notoricky známé. „Je-li (oběť) 

ţena černoška, nemusí jí vůbec věřit, nebo ji dokonce mohou sexuálně obtěţova. Je-li (oběť) 

běloška, dělají naráţky, ţe je děvka nebo blázen. Je-li (oběť) muţ, můţe hovořit o štěstí, ţe ho 

se smíchem nevyprovodí ven, a je-li (oběť) jiţ v letech, mohou ji přivítat poznámkami typu 

‚Kdo by vás chtěl znásilnit„?“
27

 Oběť můţe být ze strany policie dotazována, co měla v době 

znásilnění na sobě, jaké je sexuální orientace, kolik měla sexuálních partnerů, zda poţila 

alkohol nebo drogy a jestli si je zcela jistá, ţe si znásilnit nepřála. 

  Podobné otázky můţe oběť dostat i ze strany lékařského personálu i expertů na 

psychologii.
28

 Psychiatři a psychiatričky se jí pak mohou doptávat na její dětství a zkoušet 

zjistit „co ke znásilnění vedlo“
29

. Výraznou sekundární viktimizaci mohou produkovat i 

média
30

, která jsou schopna o oběti znásilnění napsat zaujatý článek, plný nesprávných 

předpokladů a obviňování. Někdy také zveřejní identitu oběti. 

 Média tak mohou činit schválně v honbě za vyšší čteností (ale i sledovaností a 

poslechovostí) i nechtěně svou neopatrností, špatnou informovaností a neohrabaností (napíší 

článek o znásilnění dívky z osmé třídy z vesnice, kde je pouze jedna osmá třída). Navíc 

v době, kdy nejzajímavější a nejrychlejší média jsou zároveň ta nejčtenější a nejsledovanější, 

                                                 
25 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Petra VITOUŠOVÁ a kolektiv. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 21. ISBN 978-80-247-2014-2. 
26 Tamtéţ, s. 16-23 
27 BENEDICT, Helen. To není vaše vina!: rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny: jak se vyrovnat se 

sexuálním napadením. Přeloţil Miloslav KORBELÍK. Praha: One Woman Press, 2003, s. 31. ISBN 80-86356-17-5 
28 Tamtéţ, s. 47 - 200 
29 Tamtéţ, s. 112 
30 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Petra VITOUŠOVÁ a kolektiv. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 18. ISBN 978-80-247-2014-2. 
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jsou mnohá ochotna pro tuto skutečnost obejít otázku kvality, presumpce dobrého jména oběti 

i objektivity a o události informují dle vlastních měřítek.
31

  

 Sekundárně mohou být oběti zraňovány i svými partnery a partnerkami, které na ni 

ţárlí a ptají se, jestli se oběti znásilnění líbilo, jestli při něm dosáhla orgasmu apod. Tento 

„dotaz je stejně absurdní jako otázka, zda se jí líbila autonehoda.“
32

 Oběť můţe zraňovat i její 

nejbliţší okolí, pokud jsou jejich reakce neadekvátní situaci, nevěří ji, nebo se spíše zajímají, 

jak trestný čin postihne je a ne oběť samotnou. Viktimizaci můţe způsobit i nucení oběti ke 

zbytečnému opakování výpovědi, vnucovaní oběti vlastního pohledu na její situaci, 

neschopnost empatie, nedostatek informací a vysvětlení, kterých se oběť domáhá (oběť si 

můţe připadat pouze jako „nositelka důkazního materiálu“). Dále nevhodné místo výslechu, 

snaha o bagatelizaci, nejapné poznámky, dramatizace aktu či jeho fascinace.
3334

 

„Sekundární viktimizace je nejčastějším důvodem, proč vyhledávají oběti kriminality 

sluţby pro oběti trestných činů v ČR.“
35

 Uţ jen z toho důvodu je velice důleţité, aby byla 

média o obětech znásilnění schopna správně referovat, lidé, kteří s ní přicházejí v rámci své 

profese do kontaktu, se uměli k oběti správně chovat a její okolí jí věřilo a pomáhalo. 

1.2.4 Terciární viktimizace 

Terciární viktimizace je některými definována jako jakási dlouhodobá stopa 

sekundární viktimizace, kdy je oběť druhotným zraňováním natolik poznamenána, ţe ani po 

dlouhé době není schopna vrátit se do běţného ţivota.
36

 Oběť je zcela jiná neţ před tím, trvale 

traumatizována a naprosto změněna. Většinou ztrácí zájem o předchozí ţivot, není schopna 

návratu do zaměstnání a navazování nových a udrţování starých vztahů s lidmi. Definice 

terciární viktimizace není mezi odbornou sférou zcela jednotná, ale tato práce ji bude chápat 

jako „dlouhodobou újmu, kdy ani po delším čase není oběť schopna se s trestným činem na ní 

spáchaným vyrovnat“.
37

  

                                                 
31 Tamtéţ, s. 18 
32 BENEDICT, Helen. To není vaše vina!: rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny: jak se vyrovnat se 

sexuálním napadením. Přeloţil Miloslav KORBELÍK. Praha: One Woman Press, 2003, s. 160. ISBN 80-86356-17-5 
33 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Petra VITOUŠOVÁ a kolektiv. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 16-23.  ISBN 978-80-247-2014-2.  
34 BENEDICT, Helen. To není vaše vina!: rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny: jak se vyrovnat se 

sexuálním napadením. Přeloţil Miloslav KORBELÍK. Praha: One Woman Press, 2003, s. 148. ISBN 80-86356-17-5 
35 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Petra VITOUŠOVÁ a kolektiv. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 16. ISBN 978-80-247-2014-2. 
36 MORAVEC, Václav a Karel PAULÍK. Medializace vybraných případů týraných dětí a její negativní důsledky[online]. 

Ostrava, 2011 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: http://psychkont.osu.cz/fulltext/2011/Moravec,Paulik_2011_1.pdf. Přehledová 

studie. Ostravská univerzita. 
37Tamtéţ 
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Terciální viktimizace bývá spojována s povahou oběti, ale můţe mít původ i 

v sekundární viktimizaci a mohou ji způsobovat i on-line média, jejichţ pochybení 

v informování o obětech zanechává digitální stopu, která můţe být pro oběť zvlášť těţká na 

vyrovnání, jelikoţ vědomí, ţe je kdykoliv zpětně dohledatelná, můţe její zranění prohloubit.    

1.3 Média 

 Zaměříme-li se na definici on-line médií, není vůbec zavádějící říct, ţe jsou to hlavně 

média, kdo definuje nás samotné téměř kaţdou minutu našich ţivotů. „Média jsou 

všudypřítomná (jsou všude) a všeprostupující (nelze je vypnout). Ba co víc, většinu času, 

který trávíme v bdělém stavu, jsme téměř zcela zamořeni v médiích.“
38

 Média námi 

prostupují, podílí se na tvorbě našeho já, určují, jak o věcech přemýšlíme a jak je proţíváme, 

působí na nás. „Médii se stáváme.“
39

 To, co nám média předkládají, povaţujeme za 

opravdové. Podobně, jako je ve filmu Truman show hlavnímu hrdinovi předkládán svět, který 

se mu zdá opravdový, i nám se tak jeví kaţdodenní ţivot v médiích. „Akceptujeme reálnost 

toho světa, který je nám předkládán… Pouţijeme-li metaforu Truman Show pro ţivot 

v médiích, je třeba poznamenat, ţe zakončení filmu – Truman prchá ze studia – by mohlo být 

jedinou doopravdy nereálnou stránkou filmového příběhu, neboť v plně mediované existenci 

je útěk nemoţný“
40

 To, co o světě víme a známe, většinou přijímáme z médií. Témata, která 

média vynechávají, vynecháváme také, nebereme je v potaz.
41

 

Není proto překvapující, ţe právě média, a předně pak on-line média, která daleko 

efektivněji a aktuálněji propojují naše světy se světy dalších lidí po celém světě, jsou pro tuto 

práci klíčové.  

1.3.1 On-line média 

Při hledání definice nových médií, jak se často o on-line médiích referuje, je důleţité 

si nejprve uvědomit úskalí slova nový a pochopit, proč tato práce bude nadále preferovat 

pojem on-line média, který je pro tuto práci daleko trefnější, jelikoţ přímo odkazuje k vyuţití 

síťových médií ţurnalistikou. Při pouţívání pojmu nová média, musíme mít na paměti, ţe 

kdysi byly novými médii nazývány i rozhlas a televize. Tedy ta, která jsou v logice pojmů 

dnes povaţována za stará. „Tzv. nová média přitom ale ve většině případů pouze rozšiřují 

                                                 
38 DEUZE, Mark. Media life: Život v médiích. Přeloţil Petra IZDNÁ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2015, s. 8. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2815-8. 
39 Tamtéţ, s. 18 
40 Tamtéţ, s. 227 
41 Tamtéţ 
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moţnosti svých předchůdců.“
42

 Navíc na sebe ono slovo nová váţe konotace, podle kterých 

můţeme nabít dojmu, ţe se jedná o něco lepšího, protoţe nové rovná se (pro většinu lidí) 

lepší.
43

 Získáváme pocit, ţe nás tato novost spasí a vkládáme do ni přehnané naděje, přitom je 

v podstatě jen „poslední věc, kterou známe“.
44

 S takto nastaveným pohledem nejsme docela 

dost schopni vnímat problematičnost a nedokonalost tzv. nových médií, které v důsledku toho 

nejsme schopni efektivně vnímat, a natoţ pak řešit. Proto bude v této práci preferován pojem 

on-line média, případně internetová ţurnalistika, který je z hlediska funkčnosti lépe 

uchopitelný i pochopitelný.
45

 

Taková média budou v tomto textu definována jako síťová digitální média. Tedy 

média, která ke své funkci potřebují internet a publikum, jeţ má k němu přístup. „Vyznačují 

se tím, ţe jsou rychlá a ke svým konzumentům vstřícná. Nárokují si jejich pozornost, ale 

odměňují je za to obsahem, jehoţ konzumace je méně náročná a také návykovější neţ čtení 

novin.“
46

 V on-line médiích dochází k vyuţití nových postupů formálních i obsahových. 

Pyšní se především svou rychlostí, aktuálností, blízkostí, uţivatelstvím, neomezeným 

prostorem a lehce dohledatelným archivem.
47

  

„Charakteristiku on-line ţurnalistiky (médií) uzavírá Stephan Russ-Mohl, podle 

kterého internet radikálně změnil moţnosti novinářské profese, protoţe je rájem pro rešerši; 

vyvíjí tlak na aktuálnost; umoţňuje porcování informací a neomezený prostor, ale na druhé 

straně vede k roztříštěnosti; umoţňuje propojování, multimédia a obsahovou konvergenci.“
48

  

1.3.2 Nová role on-line médií 

  Nárůst internetové ţurnalistiky má vliv na chápání ţurnalistiky jako takové a rozvíjí 

novou definici publika i ţurnalistů. Web 2.0, který otevřel světu on-line ţurnalistiku tak, jak ji 

známe nyní, rozdal zcela nová pravidla i zcela nové role novinářů ale i publika.
49

  

                                                 
42 ČERMÁK, Miloš, OSVALDOVÁ, Barbora a Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. Žurnalistika v informační společnosti 

- digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média 

teoreticky i prakticky. V Praze: Karolinum, 2009, s. 7. ISBN 978-80-246-1684-1 
43 Tamtéţ 
44 LISTER, Martin. New media: a critical introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009, s. 11. ISBN 978-0-415-

43161-3. 
45 Tamtéţ, s. 11-13 
46 ČERMÁK, Miloš, OSVALDOVÁ, Barbora a Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. Žurnalistika v informační společnosti 

- digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média 

teoreticky i prakticky. V Praze: Karolinum, 2009, s. 7. ISBN 978-80-246-1684-1 
47 ČUŘÍK, Jaroslav a kolektiv. NOVÉ TRENDY V MÉDIÍCH I [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012 [cit. 201-05-06]. 

ISBN ISBN 978-80-210-5825-5. s. 9-17. Dostupné z: http://www.munimedia.cz/book/1/pdf.pdf 
48 Tamtéţ, s. 17 
49 LISTER, Martin. New media: a critical introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009, s. 204. ISBN 978-0-415-

43161-3. 
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 Ţurnalistika na webu se vyznačuje především svou aktuálností a všudypřítomností. 

Zprávy jsou pouze několik hodin staré a média neustále chrlí další a další v boji za 

nejrychlejší dodání informací o právě probíhaných událostí.
50

 Včerejšek je mrtvý, ranní 

zprávy nezajímavé a odpolední nedostatečně aktuální. Dochází k neustálému zrychlování a 

snaze být první a pro publikum nejatraktivnější. To ale bohuţel neznamená, ţe je tzv. kultura 

permanentního upgradu
51

 propracovaná. Naopak, být nový a nerychlejší automaticky 

neznamená být nejlepší. Kritické myšlení a komplexní ţurnalistika ustupuje co nejkratšímu 

času dodání zprávy. Kvůli tomu dochází ke značné trivializaci, přičemţ publikum ztrácí 

schopnost myslet kriticky, přemýšlet o problémech v souvislostech a vnímat jako reálné 

cokoliv, co se nevešlo na web. 
5253

  

 Internet navíc umoţňuje nekonečnou editaci jiţ vydaných článků. Následná post-

produkce umoţňuje opravovat nevzhledné překlepy, ale zároveň i chyby větší, aniţ by byla 

někde zaznamenána. Struktura článku se tak můţe kompletně změnit bez toho, aby to 

kdokoliv zaznamenal.
54

 „On-line články v podstatě nikdy nechybují, jen se lehce pozmění.“
55

  

 Dalším znakem internetové ţurnalistiky je propojování. Díky tomu, ţe je webová 

stránka přístupná téměř komukoliv s připojením na internet, můţe docházet k propojování 

zdánlivě různých realit.
56

 „Lidé po celém světě mohou sledovat stejný film ve stejný moment, 

číst stejný článek či poslouchat stejnou rozhlasovou show.“
57

 Dochází tak k překonávání 

bariér vzdáleností, alespoň tedy z pohodlí našich obrazovek. Díky své dostupnosti je navíc on-

line ţurnalistika skvělou moţností pro handicapované lidi. Internetová média „jim často 

slouţí jako hlavní zdroj informací a důleţitý komunikační prostředek právě díky snadné 

dostupnosti, za kterou není třeba nikam dojíţdět.“
58

 Web je taktéţ, pro svou nízkou 
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nákladovost, vhodným místem pro start všemoţných mediálních projektů zaměřených na 

menšiny či okrajová témata. 
59

 

 Dalším bodem, ve kterém jsou on-line média specifická, na rozdíl od tradičních médií, 

je jejich interaktivita. Kromě toho i „zaručují určitou individualitu v mediálním pouţívání a 

větší moţnost volby.“
60

 S tím souvisí i nová role publika on-line mediálních výstupů. 

Z příjemce se stává uţivatel, nebo, chcete-li, z konzumenta prozument. Tím, ţe počítače 

dokáţou propojit jednotlivce, organizace navzájem i jednotlivce s organizacemi, mají mnozí 

moţnost se určitým způsobem na tvorbě zpráv podílet. Nově mohou zprávy komentovat, 

hodnotit či je případně sdílet na sociálních sítích.
6162

 Prozumenti si obsah vybírají, sami 

rozhodují, co budou číst a kde. Kdyţ nenajdou, co hledali, mohou vţdycky vyrazit vlastní 

cestou mediálního zpravodajství (i kdyţ často ne tak úspěšnou a diskurz nastolující). 

„Interaktivita a propojení internetu umoţnilo všem… stát se současně vysílateli, odběrateli a 

komentátory v ţivém zpravodajském koloběhu trvajícím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.“
63

 A 

právě tím, ţe má kaţdý moţnost vyjádřit se ke všemu, se na webu často částečně maţou 

rozdíly mezi profesionály a amatéry. 

  Jak jiţ bylo řečeno, na internetu můţe psát kdokoliv cokoliv. Kaţdý můţe být 

fotograf, novinář i reportér. Webem se šíří záplava nekonečného počtu článků, které nejsou 

nikým kontrolovány. Novináře – profesionála – tak čeká nelehký úkol; být vidět.
64

 A aby toho 

docílil, musí se novinář naučit publikovat vše pomalu ještě dříve, neţ se událost stane. 

Neustálé zrychlování ţurnalistiky proměňuje samotnou práci ţurnalisty, protoţe deadline je 

právě teď. Kvůli tomuto trendu, musí být on-line novinář všestranný, vše ovládat, vše znát a 

všemu rozumět. Ţádná pochybení nejsou vítána. Prošvihnout okamţitý deadline je 

nepřípustné. K tomu všemu navíc novinář musí být nově i designér a zaměstnanec reklamní 

agentury. Titulky musí být atraktivní a fotografie výmluvné. K tomu všemu musí být schopen 

sdílet články na sociálních sítích, moderovat diskuze s uţivateli a sledovat konkurenční weby. 

Během pracovní doby, která navíc nikdy nekončí, protoţe média jsou neustálé přítomná, 
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klade ţurnalistika na novináře velký nápor po časové, fyzické ale i psychické stránce. Není 

proto divu, ţe se ţurnalisté uchylují k trivializaci, která ale pak můţe mít dopad na diskurz i 

samotné oběti, jak bude vysvětleno dále v práci.  

 V neustálém časovém presu ani není moţné napsat komplexní zprávu, která chápe a 

vysvětluje všechny souvislosti. Vţdyť ani novinář sám nemá šanci se nad věcí zamyslet. 

„Zatímco on-line média multimedialitu novinářů oceňují a často očekávají, tištěná média u 

svých redaktorů podle názoru novinářů upřednostňují kvalitu zpracování informací, a proto 

tyto schopnosti od novinářů záměrně nevyţadují.“ Na internetu tak zcela logicky dochází ze 

zkracování, pokrývání „atraktivních“ témat a všeobecné trivializaci, která můţe vést ke 

zbytečné a nechtěné viktimizaci.
65

 

1.3.3 Jak on-line média proměňují viktimizaci 

  Jak jiţ bylo napsáno, média nás utváří. Velký nárůst médií v našich ţivotě a jejich 

vliv na naše vnímání zpozoroval Umberto Eco jiţ v osmdesátých letech dvacátého století.
66

 

Od té doby mnoho mediálních teoretiků i laiků upozorňuje na to, jak médii ovlivňují naše 

ţivoty. Média vytváří společenský jazyk, mají dopad na diskurz, na naše chápání problémů, 

na naše podvědomí.
67

 „Nutí úplně kaţdého z nás přebudovat ţivotní styl, abychom se 

přizpůsobili světu, ve kterém je takřka nemoţné předvídat důsledky vlastního konání, neboť 

je nerozpletitelně propojený sítí a konfrontuje kaţdého s téměř neomezenou nabídkou 

křehkých obdob realit a pravdy.“
68

 Právě z tohoto důvodu jsou média klíčová při utváření 

veřejného diskurzu i společenských pravd a názorů.  

 A ve světě, který teoretik nových médií definuje jako „praxi (mediální) 

kaţdodennosti“
69

, jsou to právě on-line média, která mu dominují. Jak jiţ bylo řečeno, jejich 

neustálá přítomnost v našich telefonech, tabletech i počítačích má na nás neustálý vliv. Tím, 

ţe nás on-line média mohou oslovit kdykoliv a kdekoliv (s připojením na internet) utváří naši 

realitu daleko intenzivněji a silněji. Jsme konfrontováni s neustálými mediálními výstupy, 

aniţ bychom třeba i úplně chtěli. Jsme přehlceni informacemi a nestíháme je zpracovávat, 
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nestíháme se nad nimi zamýšlet, působí na nás ohromnou silou, které nelze vzdorovat, 

protoţe je úplně všude. Tudíţ případným mýtům a viktimizaci není vůbec lehké uniknout.
70

 

 Dalším důvodem, proč se tato práce zabývá on-line médii, je jejich sexističnost a 

podpora stereotypů. Jak je známo, média obecně určité stereotypy a určitou formu sexismu, 

byť moţná nechtěně, podporují. Předpokládají zaţité zvyklosti pojící se ţenami a muţi, podle 

kterých o věcech referují a kaţdému pohlaví předkládají obsah, který se s těmito stereotypy 

pojí. I v tomto ohledu jsou on-line média dominantnější. 

  Na webu, kde lze vyuţít daleko větší prostor, se mohou mediální stereotypy lépe 

uplatňovat. „Ţenská tvorba a ţenské výpovědi jsou druhé, přílohové, extra. Velké 

portály…mají své zvláštní ţenské přílohy s nejapnými názvy jako Proţeny, Ţena nebo Ona, 

které jsou plné vaření, dětí, krásy a kosmetiky…Existence ţenských příloh na internetu tak 

potvrzuje feministickými teoretičkami kritizované dělení mediálního koláče na měkké-ţenské 

(sociální, kulturní, regionální) a tvrdé-muţské (z politiky, ekonomiky a sportu) zprávy a jeho 

zřejmou hiearchizaci, dle níţ tvrdé zprávy tvoří obsah titulních stránek, headlinů a homesites 

a měkké zprávy mají své přílohy.“
71

 Právě sexismus můţe způsobovat sekundární a terciární 

viktimizaci obětí médii, jelikoţ je obecně povaţováno znásilnění hlavně za útok na ţeny a 

média často přijímají a aplikují sexismus ve společnosti.  

 On-line média jsou v této práci analyzována také proto, ţe mají daleko větší dosah. 

Tato média jsou v dnešní společnosti preferována a těší se větší oblibě
72

, ať uţ je to jejich 

neustálou přítomností, aktuálností, dostupností nebo tím, ţe jsou většinou zadarmo. „Objem 

uţivatelů on-line médií umoţňuje novinářům oslovit dostatečný počet lidí, aby jejich názor 

získal na relevanci a významnosti.“
73

 Tím, ţe jsou čtenější, působí on-line média na větší 

počet lidí, a tím působí na společnost větším tlakem neţ média tradiční. On-line média mají 

také daleko větší vliv na mladší generace
74

, které s internetem vyrůstaly a vyrůstají. Je tak 
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důleţité, aby média, která mají obrovský dosah a formují nové a revoluční názory, to dělala 

správným a viktimizace a mýtů prostým způsobem. 

 Jak jiţ bylo řečeno, ţurnalistika na internetu zrychluje. V návaznosti na to můţe dojít 

k výrazné trivializaci a poklesu kvality obsahu. V referování o sexuálním násilí můţe 

docházet k obecnému zjednodušování, které na oběť můţe působit zranitelně. „Především 

v obsahu dodávaném do on-line média s okamţitou uzávěrkou mohou novináři méně ověřovat 

informace, pracovat s rutinními zdroji, text zpracovávat rutinně a stereotypně apod. 

V souvislosti s popisováním úkolů multi-slkilled novináře se můţe jednat o de-skilling, kdy 

v důsledku rostoucích poţadavků na novináře dochází ke sniţování kvality obsahů.“
75

 

Neustálé zrychlování a pochod on-line médií vpřed jde ruku v ruce s absencí pravidel a 

mantinelů, které by byly na novinářské texty uplatňovány. Viktimizace je méně sankciována, 

méně řešena, méně brána v potaz. Novinářská etika nestíhá funkčně odpovídat na neustálé 

nové moţnosti on-line prostředí.
76

 Sekundární a terciární viktimizace obětí znásilnění je pak 

jednodušší a svým způsobem i více zraňující kvůli širšímu přístupu lidí ke článku a jeho 

praktické nesmazatelnosti z internetového prostoru.  

 A právě to je další důvod, proč jsou on-line média předmětem zkoumání této práce. 

Svými vlastnostmi proměňují mediální viktimizaci, jak ji známe. Nekorektně napsané články 

o obětech znásilnění se mohou dostat na různá místa po celém světě. Sekundární a terciární 

viktimizace a mýty s nimi spojené tak mohou působit na daleko větší počet lidí, neţ tomu 

bylo dříve. Toto vědomí navíc oběti její psychická zranění z viktimizace ještě prohlubuje, 

stejně jako vědomí, ţe je text s největší pravděpodobností navţdy uchován v digitálním 

archivu a navţdy dohledatelný naprosto kýmkoliv.
77

 „Uţ léta víme, ţe web nabízí 

bezprecedentní voyeurismus, exhibicionismus a bezděčnou indiskrétnost…Fakt, ţe internet 

jakoby nezapomínal, ohroţuje aţ existenciálně naši schopnost řídit vlastní identitu.“
78

 Ať uţ 

dojde, či nedojde u oběti nakonec k terciární viktimizaci, je důleţité zmínit, ţe on-line 

zpravodajství a publicistika mohou tento jev podporovat.  
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1.4 Rape culture 

 Sexismus ve společnosti mimo jiné způsobuje, ţe je ţena vnímána jako sexuální 

objekt a muţ vnímán jako silný sexuální predátor. Tento mýtus způsobuje, ţe jsou ţeny dnes a 

denně slovně i fyzicky napadány, poniţovány a je jim ubliţováno.
79

 I zdánlivě lichotivé 

poznámky na ulici jsou navzdory  očekávání většině ţen nepříjemné, jsou pro ně poniţující a 

uráţlivé. Degradují ţenu na pouhý objekt stvořený k posuzování muţi (ale stále častěji i 

ţenami). „Za kaţdou posměšnou, přisprostlou nebo chlípnou poznámkou lze vycítit hrozbu 

znásilnění…Muţ jejím prostřednictvím v podstatě sděluje: ‚Odhaduji, jestli mi stojíš za to a 

tvoje důstojnost, soukromí a svobodná vůle jsou mi ukradené.„ Nemusí si ani uvědomovat, ţe 

takovou zprávu vysílá, ale dotyčná ţena ano, byť pouze podvědomě, tím, ţe zneklidní, upadne 

do rozpaků. Porozumíme-li tomu, pochopíme rovněţ, co pro ţenu znásilnění znamená. Říká 

jí: ‚Ano, ty jsi pouhá kořist.„“
80

 V takto nastavěné společnosti se nelze divit, ţe většina ţen 

někdy zaţila nějakou formu (a často ne jednu) sexuálního obtěţování. Navíc „podle jedné 

často citované studie byla kaţdá čtvrtá ţena jako dítě sexuálně obtěţována.“
81

 Podobné 

chování nastavuje plodné podhoubí pro jev zvaný rape culture.  

 Rape culture neboli kultura znásilnění je definována jako „souhrn přesvědčení, které 

povzbuzují muţskou agresivitu a podporují násilí na ţenách. Kultura znásilnění věří, ţe 

sexuální agresivita je v muţích biologicky podmíněné spíše neţ naučené chování. Ţeny jsou 

na druhou stranu povaţovány za sexuálně pasivní a předurčeny k muţské dominanci. 

V důsledku toho je běţná sexuální interakce prezentována v podobě heterosexuálního muţe 

nutícího ţenu k sexu. Toto je kultura znásilnění. Znásilnění je model pro většinu sexuálních 

aktivit.“
82

 Mluvíme o ní v souvislosti s kulturními praktikami, kdy sexuální násilí jako 

společnost omlouváme či tolerujeme. „Rape culture je způsob, jakým o znásilnění kolektivně 

přemýšlíme.“
83

 

Rape culture popisuje mnoho genderových aktivistek, odbornic i akademiček, podle 

nichţ
8485

 je pro rape culture typické vysoké číslo obětí sexuálních napadení, naproti tomu je 
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malý počet odsouzených pachatelů. Sexuální útoky jsou bagatelizovány, omlouvány, 

trivializovány, normalizovány a zesměšňovány. Podle jejich tvrzení je kultura znásilnění 

všude kolem nás, ať uţ je to reklama, zobrazující předstupeň znásilnění jako něco, co je 

sexy
86

, pop songy s frázemi „Nesnáším tyhle rozmazaný čáry, vím, ţe to chceš.“
87

, filmy, ve 

kterých student ukradne kostým svého spoluţáka a předstírá, ţe je on, zatímco znásilňuje jeho 

přítelkyní
88

, přičemţ je toto chování charakterizováno jako „mít sex“, seriály a divadelní hry, 

ve kterých hlavní představitelka prohlašuje věci typu „Chci být znásilněna!“
89

, pornofilmy, ve 

kterých je znásilnění sexualizováno a předkládáno jako normální chování, přičemţ je odpor 

oběti shledáván jako „sexy“, případně se jí po nějaké době začne znásilnění líbit
90

, sociální 

sítě plné „memes
91

“ zesměšňující znásilnění či se slogany typu „‚Oh, tak ty nechceš sex? 

Výzva přijata.„ nebo dokonce „Mám penis a nůţ, alespoň jedno z toho se dnes dostane dovnitř 

tebe.„“
92

, univerzitní kampusy překypující znásilněními a jejich vedení toto chování 

ignorující
93

, bratrstvo Delta Kappa Epsilon z Yalu, kteří v roce 2011 pochodovali po 

univerzitním kampusu a křičeli: „Ne znamená ano, ano znamená anál.“
94

, soudci, kteří dávají 

směšně nízké tresty pro sexuální násilníky (jeden soudce dal například pachatelům brutálního 

skupinového znásilnění na vybranou, ţe buď půjdou na dlouhou dobu do vězení, nebo půjdou 

na kastraci, coţ jim ale nezabrání dále znásilňovat
95

), obhájci, kteří spekulují o povaze oběti a 

o jejím ţivotním stylu a sexuální aktivitě
96

, výroky političek, učitelů a médií na adresu obětí 

samotných; obecný předpoklad, ţe kluci jsou, byli a budou kluci, tudíţ nenesou odpovědnost 

za své činy a ti, kteří tento předpoklad nenaplňují, jsou šikanováni a jejich „muţství“ je 

zesměšňováno
97

, neustálé omílání nesmyslnosti kampaně MeToo
98

, podrývání důvěryhodnosti 
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obětí v rámci MeToo a zdůrazňování jejich údajných problémů, namísto konstruktivní 

kritiky
99

; samotné slovo znásilnit, které je pouţíváno v parodickém kontextu, a tím je jeho 

váha sráţena
100

; fakt, ţe pouze 3 % pachatelů znásilnění někdy odslouţila den ve vězení
101

, 

zaměňování frází „znásilnit“ a „mít sex“ při referování o znásilnění
102

, je to zesměšňování 

znásilnění v muţských věznicích v kontrastu s trapným tichem kolem znásilnění ve 

věznicích ţenských
103

, je to ignorování skutečnosti, ţe i muţi jsou znásilňovaní, je to fakt, ţe 

na některých školách se říká ţenám, jak předejít tomu, aby byly znásilněny
104

, je to 

zlehčování sexuálního obtěţování
105

, je to nevyslechnutí oběti, je to předpoklad, ţe většina 

nahlášených znásilnění je falešná, ačkoliv je to pouze 2-8 %
106

 (přičemţ většina znásilnění ani 

není nahlášená), je to všeobecná a neustálá bagatelizace, trivializace, zesměšňování, 

omlouvání a erotizace činu znásilnění. V této době, ve které „spousta muţů a ţen stále 

nechápe, ţe znásilnění je těţký zločin, nese oběť zvláštní břemeno. Ví, ţe prošla zřejmě 

nestrašlivější zkušeností v ţivotě, ale nikdo jiný jako by to neviděl.“
107

 

V takto nastavené společnosti se mýty ohledně obětí i pachatelů znásilnění velmi lehce 

šíří a dávají prostor dalším a dalším sexuálním zločinům. Tyto mýty mohou mít pak zcela 

katastrofální dopad na oběť ale i celou společnost. „Představy o typických projevech obětí 

kriminality jsou zatíţeny řadou mýtů a předsudků. Hovoříme o mýtech laické viktimologie. 

Některé laické předsudky a předvědecké představy o viktimizaci oběť poškozují v pochodech 

sekundární viktimizace.“
108

  

1.4.1 Mýty o znásilnění 

 Temná ulička, submisivní, křehká a vystrašená ţena, hřmotný cizí muţ, znatelné 

šrámy po těle i na oblečení. Podobným způsobem si veřejnost představuje typický příklad 
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znásilnění.
109

 To ale vůbec není přesné. Tento předpoklad můţe později stigmatizovat oběť a 

ona samotná se kvůli ní můţe cítit vinna, nebrat trestnost činu v úvahu, ačkoliv sama trpí jeho 

následky. Nebo můţe v jejím okolí probouzet pocity, ţe si oběť vymýšlí, ţe si znásilnění 

zaslouţila, ţe se jí nic nestalo a oběť tak sekundárně viktimizovat.  

1.4.1.1 Oběť si za znásilnění může sama 

 Jedním z nejrozšířenějších mýtů je ten, ţe si oběť za znásilnění prakticky můţe sama. 

Ať uţ tím, jak se chovala, jak byla oblečena, jak hovořila s pachatelem a kde se v době 

znásilnění vyskytovala atd. Převládá názor, ţe pokud byla oběť vyzývavě oblečená, 

s pachatelem flirtovala, souhlasila s tím, aby ji odvezl domů, sexuální styk mu „slíbila“ nebo 

s ním jiţ dříve sexuální kontakt navázala, je pak sama na vině.
110

 „Kdyţ však oběť flirtuje 

nebo souhlasí s pohlavním stykem, neznamená to, ţe si o znásilnění a nátlak říká nebo ţe si 

ho zaslouţí. Kaţdý má právo vybírat si sexuální partnery, aniţ je za to potrestán nebo 

mučen.“
111

 

 Podobný mýtus aplikují pachatelé a pachatelky i na lesby nebo gaye (případně lidé 

s jinými sexuálními orientacemi), jejichţ nesnadnou pozici ve společnosti vyuţívají k tomu, 

aby na ně svalili za znásilnění vinu. Tvrdí jim, ţe je znásilnili pro jejich vlastní dobro, ţe byli 

znásilnění, protoţe je svým chováním vyprovokovali atd.
112

„Ve skutečnosti jen realizovali 

svoje chorobné představy a svůj čin tímto mýtem ospravedlnili.“ 
113

  

 Ať byla oběť vyzývavě oblečena, flirtovala, je obecně promiskuitní, šla sama temnou 

nocí, k sexu nejprve svolila, je lesbou, gayem apod. za akt znásilnění si nemohla. „Ţádná 

z okolností znásilnění neospravedlňuje“
114

, ani mu neubírá na váze.  

1.4.1.2 Znásilnění se týká pouze mladých, atraktivních a slabých obětí 

 „Mýtus o atraktivních obětech tvrdí, ţe vyšší riziko znásilnění mají mladé a hezké 

ţeny…Fakta mluví jinou řečí, znásilnění můţe potkat mladé i staré, hezké i neatraktivní, 

vyzývavé i plaché.“
115

 Můţe to být člověk „v jakémkoliv věku, jakékoliv rasy či v jakékoliv 
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společenské třídě.“
116

 Je sice pravda, ţe bývají podle statistik
117

 znásilněné častěji mladé ţeny, 

má to ale svůj důvod. Mladší ţeny chodí častěji ven, velmi mladé oběti jsou pak pachateli a 

pachatelkami povaţovány za snadnější oběti – „osoby menšího vzrůstu, naivní a moţná méně 

‚znalé světa„ neţ dospělí – nebo je mladí zvlášť přitahují.“
118

 Sexuální násilí je ale konáno i 

na starších obětech, silných obětech nebo i třeba i na handicapovaných. Hrozí obětem 

„počestným“, stejně jako těm promiskuitním. Můţe být spácháno na lidech, kteří jsou 

nemorální, ale i na těch, kteří se celý ţivot chovají vzorně. A vůbec nijak to nesniţuje jeho 

dopad. Násilníci si vybírají oběť často podle příleţitosti, přičemţ věk a vzhled pro mnohé 

nehraje roli, protoţe je pro ně oběť pouhým symbolem.
119

 

1.4.1.3 Oběť chce být znásilněna 

 Ve společnosti také panuje názor, ţe ţeny často touţí být znásilněny, ţe si ţena o 

znásilnění sama řekla, jak jiţ bylo popsáno v mýtech předchozích. Na základě toho má 

veřejnost nutkání zjišťovat, jaké jsou oběti znásilnění. „Coţ je stejně absurdní jako sestavovat 

statistiky o obětech dopravních nehod místo o řidičích, kteří je způsobili.“
120

 V souvislosti 

s tímto mýtem se často hovoří o tom, ţe „vynucený pohlavní styk s osobou opačného pohlaví 

je…druhým nejčastějším druhem sexuálního snění heterosexuálních muţů i ţen…a 

gayů.“
121122

 Coţ veřejnost pouţívá jako omluvu pro znásilnění s tím, ţe po něm vlastně oběti 

ve skrytu duše touţí. Nechápou ale rozdíl mezi sněním a skutečným znásilněním. „Při snění 

máte vše pod kontrolou, vy si vymýšlíte celý příběh, sestavujete jednotlivé obrazy. Během 

znásilnění oběť ztrácí kontrolu…a bolest a strach ze smrti jsou zde zcela reálné…nepociťuje 

při něm touhu, ale hrůzu.“
123

 Důvody pro takové snění jsou různé, pro muţe to můţe být sex 

bez odpovědnosti, kdy nemusí „nemusí odpovídat obrazu supersexuálního hrdiny.“
124

 Ţeny 

pak mohou kvůli podobně nastavené společnosti povaţovat submisivní roli automaticky za 

erotickou, nebo mohou v této fantazii nalézt východisko ze situace, kdy mají sex spojený 

s pocitem viny.
125
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 Ale i pro lidi, kteří jsou masochisticky zaloţeni, je mezi sexem a znásilněním značný 

rozdíl. Ti, kteří upřednostňují tvrdší sexuální praktiky, tak zpravidla konají s podobně 

zaloţeným partnerem a jejich styk nejde proti vůli jednoho z nich.
126

 „Fantazie o znásilnění 

není totéţ co znásilnění. Kdykoliv kdokoliv řekne naprosto váţné ne a jeho odmítnutí není 

respektováno, jedná se o znásilnění.“
127

 

1.4.1.4 Orgasmus a erekce znamenají, že to oběť chtěla 

 Jeden z nejméně diskutovaných faktů kolem znásilnění je to, ţe oběť můţe mít během 

násilného činu erekci i orgasmus, ale neznamená to, ţe se jí znásilnění líbí. „V jedné z mála 

studií o muţích znásilněných ţenami sexuologové…zjistili, ţe 19 muţů mělo při znásilnění 

erekci a šest z nich ejakulovalo. Domnívají se, ţe impotence je mnohem spíše zaviněná 

nedostatkem sebevědomí neţ strachem. Během znásilnění přehluší strach ze zmrzačení nebo 

ze smrti jakékoliv pochybnosti o sexuální výkonnosti, a tak erekci nic nebrání…Panika, 

strach, vztek, ba dokonce bolest mohou způsobit, ţe tělo zamění sexuální reakce za reakce 

vzrušivé.“
128

 Orgasmu mohou během znásilnění dosáhnout i ţeny. „Kdyţ je tělo ve stavu 

akutní úzkosti, fyziologický systém je silně podráţděný. Hladina adrenalinu prudce stoupá, 

srdeční tep se zrychluje a smysly jsou rozrušené. Někdy bývá tělo podráţděné do té míry, ţe 

dochází ke zmatení různých reakcí. Tak jako se někteří lidé bezděčně pomočí, jsou-li 

rozrušeni nebo mají strach, jiní dosáhnou orgasmu.“
129

 

1.4.1.5 Oběť se vždycky ubrání 

 S výše zmíněnými mýty souvisí i obecné přesvědčení, ţe se oběť násilníkovi ubrání, 

pokud bude chtít. Nicméně toto přesvědčení není zaloţené na pravdě. Pachatelé a pachatelky 

oběť paralyzují, vyhroţují ji, vyuţívají momentu překvapení a celou situaci mají plně pod 

kontrolou. V důsledku toho je oběť ochromena a právě strach o vlastní ţivot ji přinutí být 

násilníkovi po vůli.
130

  

1.4.1.6 Při znásilnění jde o sex 

 Vůbec nejrozšířenější mýtus je ten, ţe znásilnění má něco společného se sexem. „Ve 

skutečnosti má znásilnění mnohem blíţe k mučení neţ k sexu. Mučitel svou oběť uvrhne do 

stavu bezmoci, tvrdě jí dá najevo, ţe je mu vydána na milost i nemilost, zlomí její vůli a 
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nakonec ji způsobí bolest, zpravidla na nejcitlivějších tělesných partiích. Pachatel znásilnění 

dělá přesně to samé.“
131

 Při znásilnění je vlastně sex pouţit jako zbraň a násilníkovi nejde 

primárně o poţití rozkoše. Jak jiţ je popsáno výše, tento mýtus ovládá celou společnost a její 

postavení vůči znásilnění. Lidé běţně prohlašují, ţe by si přáli být znásilněni a přemýšlí o 

znásilnění jako o sexu. Pravou ale je, ţe při znásilnění zaţívá oběť opravdová muka a často jí 

jde skutečně o ţivot. Rozhodně nelze říct, ţe by zaţívala rozkoš.
132

 „Dokud znásilnění 

povaţujeme za sex a nikoliv za mučení, můţeme věřit, ţe si o ně ţeny říkají – nikdo by ale 

určitě nechtěl, aby s ním bylo zacházeno jako s obětí znásilnění.“
133

 

1.4.1.7 Motivace pachatele 

 S mýtem, ţe znásilnění rovná se sex, souvisí i mýtus, který hovoří o tom, ţe pachatel 

tohoto činu je motivován chtíčem. Pachatel je povaţován za jakéhosi narušeného podivína, 

který je nabitý sexuální energií, nemá dostatek sexu a důsledkem toho nedokáţe sám sebe 

dostatečně kontrolovat. Podle mnohých studií to tak ale není, většina má sexu dostatek a 

někteří mají stálé partnerky a partnery. Motivace pachatelů je pak podle teoretika znásilnění a 

spoluautora knihy Men Who Rape siláctví, vztek a sadismus. Většinou tak nejde o slast, ale to 

někomu ublíţit.
134

 A i ty, kteří znásilňují pro sexuální vzrušení, pohání většinou násilnost 

znásilnění. „Sexuální vzrušení cítí jen ve spojení s násilím a někdy je vzrušuje i násilí 

samotné bez přítomnosti sexu.“
135

 Jiná motivace je ta pachatelů skupinových znásilnění. U 

těchto lidí se věří, ţe znásilňují, aby potvrdili své místo ve skupině, dali najevo svou „sílu“, 

„pobavili se“ apod. 
136

 „Navzdory populárním výkladům o motivaci skupinových násilníků se 

oba druhy od sebe nijak neliší. Jedni i druzí v oběti vidí kořist, nikoliv lidskou bytost, a sex si 

spojují s násilím, nikoliv s láskou.“ 
137

 Pachatelem pak můţe být kdokoliv – podivínský 

samotář, učitel na prestiţní univerzitě, úspěšný sportovec, oblíbený zpěvák, bohatý herec i 

ţena.  
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1.4.1.8 Muži nejsou obětmi a ženy pachatelkami 

 Jeden z největších mýtů je, ţe znásilnění se týká pouze ţen a pachatelé jsou pouze 

muţi. Podle statistik sice platí, ţe 90 % obětí znásilnění jsou ţeny a 99 %
138

 pachatelů jsou 

muţi, přesto však existuje i model, kdy ţena rovná se pachatelka a muţ rovná se oběť.
 
Navíc 

mezi malými dětmi je poměr obětí dívka - chlapec téměř vyrovnaný. „Znásilnění jiţ nelze 

povaţovat za zločin proti ţenám, ale za zločin proti lidem.“
139

 Kvůli tomu, ţe je tento mýtus 

velmi rozšířený a společnost velmi ovlivňuje, trpí muţi, kteří jsou obětmi, silnou stigmatizací. 

Ţeny si moţnost znásilnění často celý ţivot uvědomují, muţi, kteří se stanou obětmi, nad 

touto moţností nejspíš nikdy neuvaţovali a jejich šok je o to silnější. V podstatě se stali obětí 

zločinu, o němţ ani netušili, ţe existuje.
140

 Navíc je pak pro ně i bolestivější tento skutek 

komukoliv přiznat, protoţe jsou na ně jednak aplikovány podobné mýty jako jsou aplikovány 

na ţeny, ale také, jelikoţ většinu pachatelů znásilnění muţů tvoří taktéţ muţi, má jejich okolí 

tendenci pochybovat o jejich sexualitě, a pokud je znásilní ţena, má okolí i odborníci a 

odbornice tendenci tvrdit jim, ţe to je přeci pozitivní zkušenost, nebo jim vůbec nevěří. Navíc 

v očích veřejnosti a často i muţů samotných utrpí jejich domnělé muţství. Podle toxické 

maskulinity
141

 jsou právě „dvěma hlavními aspekty muţství síla a sexualita. Je-li muţ 

znásilněn, ztrácí obojí.“
142

   

1.4.1.9 Muži, kteří znásilňují muže a chlapce, jsou gayové 

Překvapivý fakt pro mnohé nezasvěcené musí být, ţe pachatelé znásilnění muţů 

zpravidla gayové nebývají. „Z dvaceti dotazovaných pachatelů, kteří znásilnili muţe, se jich 

deset vůbec nezajímalo o pohlaví oběti a znásilňovali ţeny i děti. Z druhých deseti, kteří 

znásilňovali pouze muţe, byli někteří bisexuální, jiní gayové a u zbývajících byla sexuální 

orientace natolik nejasná, ţe se nedali zařadit do ţádné skupiny. V době spáchání trestného 

činu udrţovalo všech dvacet muţů uspokojivý sexuální vztah…Dokonce i mezi muţi, které 

sexuálně obtěţují děti, bývají gayové v menšině – podle jedné studie 83 % ze vzorku muţů 

znásilňujících děti představovali heterosexuálové a zbytek bisexuálové; gay mezi nimi nebyl 
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ani jediný.“
143

 Z toho vychází, ţe na pohlaví oběti a sexuálním aspektu znásilnění pachatelům 

a pachatelkám záleţet nemusí, hlavním cílem je oběť poníţit a zranit.  

1.4.1.10 Pachatelé a pachatelky jsou cizí lidé 

 Dalším velmi zarytým mýtem je, ţe oběť se s pachatelem nezná a přepadení bývá 

uskutečněno v temných uličkách. „Ve skutečnosti je neznámá osoba pachatelem jen ve 20 % 

případů.“
144

 Častěji to bývají například partneři a partnerky, kolegové a kolegyně, příbuzní a 

lidé z okolí oběti. Podobně tomu bývá i u sexuálního napadení malých dětí, kdy největší 

procento násilníků tvoří opět lidé z nejbliţšího okolí, a tudíţ nejlepším přístupem k oběti. 

1.4.1.11 Mezi manželi se o znásilnění nejedná 

 Velká část veřejnosti je stále přesvědčena, ţe znásilnění mezi partnery a manţeli 

neexistuje. Podle některých akademiček je ale právě takové znásilnění vůbec nejrozšířenějším 

znásilněním obecně.
145

 Přesto však se o něm příliš nemluví, a kdyţ ano, je povaţováno za 

pouhé „plnění manţelských povinností.“ Pachatelé, pachatelky, někteří lidé ale i oběti mají 

pocit, ţe pokud v manţelství sex neposkytnou, je potom v pořádku, kdyţ je jejich protějšek 

znásilní. A co víc, většinou ani znásilnění jako znásilnění nevnímají. Přitom je pro ně ale 

velice těţké se s tímto druhem zneuţívání vyrovnat, jelikoţ byly znásilněni někým, o kom se 

domnívaly, ţe je miluje.
146

 „Oběť byla zrazena někým, komu důvěřovala, a přesto se zdá, ţe o 

tom nikdo nechce slyšet, natoţ to brát váţně.“
147

 

1.4.1.12 Hysterická oběť 

  „Okolí i orgány činné v trestním řízení často očekávají od oběti určité ‚typické 

reakce„, a pokud jim oběť nedostojí, můţe to mít vliv na její věrohodnost.“
148

 Škála reakcí 

obětí je ale obrovská a různorodá. Někdy oběti hystericky pláčou, jindy jsou zuřivé, někdy 

třeba zcela apatické či jsou schopny myslet i jednat racionálně. Některé se po znásilnění 

začnou chovat jako „vzorný člověk“ a neustále se ovládají, jiné zase podlehnou dojmu, ţe ke 
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znásilnění došlo, protoţe jsou „špatné“, tudíţ se tak i chovají.
149

 Reakce také záleţí na 

ostatních ţivotních událostech, předchozí zkušenost se znásilněním můţe ţeně v hojení 

pomoci, ale i ji naopak daleko více ublíţit. Stejně tak můţe oběť, která proţila nedávnou 

ţivotní tragédii znásilnění nepřikládat takovou váhu ve srovnání s tím, co sama proţila, ale 

jiná ji naopak můţe povaţovat za dovršení všeho špatného, co se jí událo.
150

 U některých 

obětí můţe po trestném činu dojít k fyzickému onemocnění, jindy můţe oběť upadnout do 

depresí, nebo u ní propukne posttraumatická stresová porucha. Odborníci se ale shodují, ţe 

„dlouhodobé následky jsou u obětí znásilnění spíše pravidlem neţ výjimkou“
151

, a to o to víc, 

pokud je oběť vystavena sekundární či terciální viktimizaci. 

1.4.1.13 Mýtus o predestinované oběti 

 V určitých kruzích existuje i mýtus, ţe je oběť nějakým způsobem (většinou 

psychologicky) předurčena k tomu, aby se stala obětí, tento předpoklad je jeho odpůrci 

nazýván jako mýtus predestinované oběti. Toto chybné přesvědčení souvisí s hypotézou, ţe 

oběti svým chováním a vzhledem pachatele vyprovokovali. „Ilustrativně lze uvést výzkum 

obětí znásilnění Menachema Amira z roku 1971. Prosazoval kontroverzní názor, ţe existují 

oběti s povědomou potřebou být sexuálně kontrolovány cestou znásilnění. Podle něj aţ 19 % 

znásilněných spadá do skupiny tzv. participujících obětí. To znamená, ţe se poměrně výrazně 

podílely na genezi trestného činu. Podle M. Amira např. tím, ţe byly nápadně vyzývavě 

oblečeny, komunikovaly ‚svádivě„ a pachatel pak tyto signály dezinterpretoval jako souhlas 

k sexu.“
152

 Tento mýtus však nemá podporu v empirickém výzkumu
153

, a tudíţ odborníky na 

znásilnění není brán většinou příliš váţně. Je vyvracen s tím, ţe „současná akademická 

viktimologie sice pracuje s typologiemi obětí zločinu. Akceptuje i kategorii participujících 

obětí. Současně však zdůrazňuje, ţe participující oběť není totéţ co predestinovaná oběť. I 

kdyţ se oběť vystavuje riziku svým neuváţeným nebo lehkováţným chováním, neznamená 

to, ţe chce nebo musí„ být viktimizována“
154

 nebo ţe si to zasluhuje.  

                                                 
149 BENEDICT, Helen. To není vaše vina!: rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny: jak se vyrovnat se 

sexuálním napadením. Přeloţil Miloslav KORBELÍK. Praha: One Woman Press, 2003, s. 287. ISBN 80-86356-17- 
150 Tamtéţ, s. 61 
151 Tamtéţ, s. 38 
152 BENEDICT, Helen. To není vaše vina!: rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny: jak se vyrovnat se 

sexuálním napadením. Přeloţil Miloslav KORBELÍK. Praha: One Woman Press, 2003, s. 41. ISBN 80-86356-17- 
153 Tamtéţ, s. 42 
154 Tamtéţ, s. 41 



28 

 

1.4.1.14 Mýtus o opravdovém znásilnění 

 Profesionálové mohou také propadat mýtu o opravdovém znásilnění. V tomto případě 

veřejnost i oni věří tomu, ţe pokud znásilnění nevykazuje určité shodné znaky, pak se o 

znásilnění nejedná. Pokud tak není obětí mladá atraktivní ţena, která byla přepadena cizím 

zákeřným podivínem, výpovědi oběti není dáván takový význam. Navíc je taková oběť policií 

i daleko déle vyslýchána, pokud její případ vůbec přijmou jako relevantní. „Předcházející flirt 

s pozdějším pachatelem a soukromý byt jako místo činu ovlivňují náhled na oběť 

v negativním smyslu. Pachatele naopak apriori zvýhodňují. Presumpce neviny u pachatele je 

silnější normou neţ presumpce dobrého jména poškozené.“
155

 

1.4.1.15 Falešná znásilnění 

 Panuje obecné přesvědčení, ţe většina (nebo alespoň velká část) nahlášených 

znásilnění je falešná. Ve skutečnosti však podíl falešných znásilnění tvoří podle statistik 

pouze 6-8 %
156

 případů. Navíc se uvádí, ţe pouze 3-8 %
157

 znásilnění, která se stala, jsou 

nahlášena. „Udávaná hodnota (6-8% falešných obvinění) je poměrně vysoká vzhledem 

k celkovému počtu nahlášených trestných činů znásilnění. Je nasnadě, ţe kdyţ se někdo 

rozhodne konkrétní situaci řešit falešným oznámením, tak na policii půjde. Nebezpečí, které 

z toho plyne, je zřejmé, ale jako takové, by nemělo sníţit vnímání závaţnosti tohoto trestného 

činu vzhledem k předpokládané latenci a k problematice vztahového znásilnění.“
158

  

1.4.2 Jak média přispívají k rape culture 

 Jak jiţ tato práce zmiňuje, jsou to i média, která svými příspěvky také podporují rape 

culture. Tím, ţe právě média často určují i diskurz a obecný přehled či pohled na nějakou 

skutečnost veřejnosti, jsou důleţitou sloţkou ve správné komunikaci o obětech znásilnění. A 

tím, ţe o nich komunikují špatným způsobem, se mohou podílet na tvorbě sekundární 

viktimizace ale i podpoře rape culture. Ať uţ je to tím, ţe podporují a tvoří mýty o obětech i 

pachatelích znásilnění, způsobem jakým o znásilnění referují nebo výběrem doprovodné 

fotografie ke článku či tvorbou titulků.  

 On-line novináři i novinářky mají někdy tendenci trestný čin znásilnění vyuţívat jako 

moţnost „nachytat“ kliky, a tudíţ se dopouští clickbaitovosti (o níţ pojednává následující 
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kapitola), která čin znásilnění trivializuje, normalizuje či erotizuje
159

. Podobně můţe působit i 

celý zpravodajský text. Tím, ţe je pro ně důleţitější získat velkou návštěvnost čtenářů a 

vedlejší je pro ně podílení se na tvorbě rape culture a sekundární a terciární viktimizace (nebo 

nad nimi nemají v časovém tlaku ani čas přemýšlet), mohou tvořit titulky naprosto nevhodné 

a fotografie mýty podporující atd.  

 Tím, ţe média uplatňují zaţité mýty ve svých textech a podle atraktivity a vlastních či 

redakčních přesvědčení pak vybírají činy, o kterých napíšou a které ze seznamu vyloučí, se 

můţe stát, ţe veřejnost nebude schopna brát jiné reality vůbec v potaz. „V dnešní postmoderní 

době však není skutečné nic, dokud se to neobjeví na významnější televizní stanici, 

zpravodajském kanále, internetu nebo jiném mediálním zdroji.“
160

 Média jsou tvůrcem našeho 

světa, ale ne vţdy ho reflektují takový, jaký je. Dávají nám nereálnou představu o obětech, 

pachatelích i pachatelkách znásilnění a o tomto činu jako takovém. Společnost si například 

není tolik vědoma znásilnění mezi manţeli a partnery, ač se jedná o nejrozšířenější znásilnění 

vůbec, krom jiného i kvůli tomu, ţe média ve zpravodajství dávají přednost znásilnění, která 

jsou nějakým způsobem pro čtenáře „atraktivní“, coţ právě manţelské znásilnění příliš 

nesplňuje.
161

 

 Média mají také obecně tendenci soustředit se daleko více na minulost, přítomnost i 

budoucnost pachatelů a daleko méně na osud oběti. Novinářky i novináři analyzují osobnosti 

pachatelů i pachatelek, zkoumají jejich ţivotní zkušenosti, vysvětlují, co je k činu vedlo a 

obecně více referují o tom, jaký má trestný čin následky pro jejich ţivot. Na oběť se často jiţ 

nezaměřují. Ve výsledku to pak můţe vypadat tak, ţe pachatele omlouvají, snaţí se, aby 

veřejnost pochopila, co ho k činu vedlo a pozornost více a více odvádí od samotné oběti, které 

se můţe cítit osamělá a druhořadá.
162

  

 Navíc mýty, která média vytváří, mohou samotná média i udrţovat při ţivotě, protoţe 

právě „média určují veřejný obraz sexuálního násilí a jeho pachatelů“
163

. Skrze média pak 

ovládají veřejnou sféru, politiku ale i zákony a postupy odborné praxe. Média utváří 

společnost a společnost utváří zase je. Toto chování pak vytváří jakýsi začarovaný kruh, ze 
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kterého je moţné vystoupit pouze razantní změnou postupu téměř všech (nebo alespoň těch 

nejčtenějších) médií. 

1.5 Clickbait a jeho využití médii 

 S tím, jak se mění mediální publikum a mediální prostor samotný, dochází i ke změně 

mediálních titulků. V tradiční novinové seriózní ţurnalistice, jsou titulky zpravidla krátké, 

výstiţné, všeříkající, snaţí se sdělit to hlavní, co je obsaţeno v článku, a dodrţují princip 

obrácené pyramidy, navíc jsou většinou podobného rázu, tudíţ jsou si často formálně 

podobné. Naproti tomu titulky ke článkům na seriózním webu mají daleko větší prostor na 

experimenty, zpravidla bývají o dost delší neţ novinové titulky, hravější, ne vţdy dodrţují 

pravidla obrácené pyramidy, z textu nevybírají to nejvýstiţnější, ale to, co přiláká největší 

pozornost.
164

 A stále více vyuţívají tzv. clickbait ve snaze zaujmout největší počet uţivatelů. 

1.5.1 Co je Clickbait 

 Podle oxfordského internetového slovníku je clickbait definován jako „obsah, jehoţ 

hlavním cílem je přilákat pozornost a povzbudit návštěvníky, aby klikli na odkaz na konkrétní 

webovou stránku“
165

, jiná definice uvádí, ţe je clickbait „kontroverzní titulek, který by měl u 

čtenáře vyvolat zvědavost a zaujmout ho natolik, ţe se za ním vydá – přejde na článek ze 

sociální sítě rovnou na daný web. Účelem je prokliknutí na web.“
166

 Za určitou formu 

clickbaitu můţe být povaţována i doprovodná fotografie k článku, případně video. A částečně 

i podtitulky, které vyzývají uţivatele k pokračování ve čtení textu. Fotografie navíc dokáţou 

zaujmout daleko dříve, neţ samotný titulek, proto je jejich úloha v clickbaitové politice 

nezanedbatelná.  

 Clickbait vyuţívá lidské emoce a probouzí v lidech zvědavost, která je pak donutí 

rozkliknout si jeho obsah. Často bývá lákavý, trivializující, vytrhávající věci z kontextu, 

někdy klade otázky, jindy něco nabízí, probouzí v lidech vztek, smutek, strach, zvědavost, 

radost apod. Podle toho pak článek rozkliknou, okomentují, nebo ho sdílí na sociálních sítích, 

čímţ se dostane k vyššímu počtu potenciálních čtenářů. Clickbait se často snaţí zatajit nějaké 
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informace, aby vyvolal v uţivateli touhu dozvědět se, co slibuje. Obsah však tyto sliby nemusí 

splnit a můţe být kolikrát naprosto vágní a nudný.
167

  

 Seriózní on-line ţurnalistika často nevyuţívá clickbait takovým způsobem, jakým je 

popsán výše, ale pořád je to určitým způsobem snaha zaujmout skrze emoce a hrou 

s mozkem. V tom případě by mohl být clickbait definován jako kontroverzní titulek, který se 

snaţí přitáhnout čtenáře vytáhnutím (ze článku) nerelevantní nebo okrajové (ale dostatečně 

zajímavé) informace bez kontextu. Samotný článek pak nemusí být nekvalitní, ale způsob, 

jakým na něj editoři a novináři upozorňují, můţe být pokleslý a vyvolávat kontroverzi. 

Takový titulek se samozřejmě nejlépe sdílí a stane se něčím, co spousta uţivatelů „chce mít 

na své zdi“ na sociální síti, aniţ by vlastně přesně tušila, co popisuje samotný článek. Takto 

nastavený clickbait často cílí hlavně na kliky a snaha o objektivitu, kvalitu a relevantnost 

titulku přechází do pozadí.  

1.5.1.1 Proč zrovna clickbait 

 Bulvární ţurnalistika vţdy byla a nejspíš i bude povaţována za „ţlutou“, špatnou, 

nekvalitní, pokleslou, a proto na ni nejsou kladeny příliš vysoké nároky, co se etiky, 

trivializace a třeba i titulkové politiky týče. Naproti tomu je seriózní ţurnalistika povaţována 

za její „vychovanou starší sestru“, je povaţována za objektivní (nebo alespoň za poučeně 

subjektivní), vyváţenou a vţdy poháněnou otázkou pravdy
168

. Ačkoliv je tento předpoklad 

příliš romantický, s rozšířeným předplatným a novinami na vrcholu, mohl být částečně 

naplňován. To se ale změnilo  on-line ţurnalistikou, která je „poháněná hlavně ekonomickými 

pobídkami, jelikoţ oběh a předplatné klesají a producenti zpráv stále více a více závisí na 

příjmech on-line reklamy zaloţené na zobrazení stránek“.
169

 Jak jiţ bylo mnohokrát zmíněno 

předtím, současný stav on-line zpravodajství v cestě za penězi z reklamy upřednostňuje 

rychlost a klikovost před zdrţenlivostí a ověřováním. On-line ţurnalistika svými 

clickbaitovými titulky daleko častěji úmyslně maţe hranice mezi realitou a fikcí, aby byla 
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zpráva pro uţivatele na první pohled co nejatraktivnější. On-line média se tak místo „pátrací 

misi za pravdou, vydala hledat co největší počet shlédnutí stránky“
170

. 

 V nekonečném „mediálním souboji o čtenáře se ke clickbaitu uchyluje čím dál tím víc 

médií,“
171

 to můţe mít nedozírné následky pro mediální svět i společnost. „Dezinformace 

(nebo dezinterpretace) se na internetu šíří velmi rychle, právě proto by clickbait neměl být 

ignorován nebo povaţován pouze za kolaterální škodu ve válce o čtenáře.“
172

 Typ a forma 

titulku můţe výrazně změnit vnímání viny pachatele, můţe změnit pohled na oběť, výrazně 

napomoci jednomu z politických kandidátů, „proměnit vnímání rasového násilí a ovlivnit 

porozumění médiím i jejich paměť.“
173

 Výběr titulku a jeho případná clickbaitovost ovlivňuje 

i celkový výběr tématu novinářů a posouvá ţurnalistiku směrem trivializace a bulvarizace. 

Aby navíc bylo stále na co klikat a kde uplatňovat clickbait, musí novináři i novinářky hledat 

témata i tam, kde třeba ani ţádná témata nejsou.
174

  

 Takováto titulková politika se můţe vymstít i samotné redakci, jejíţ clickbaitové 

titulky, které nás lákají, přitahují a probouzí v nás zvědavost, mohou později sníţit relevanci 

celého článku, a to i v případě, ţe je samotný článek kvalitní a ţurnalisticky bezchybný. Můţe 

se stát, ţe v lidech clickbait vyvolá automaticky pocit sníţené kvality obsah. A to, ţe 

v podstatě nenaplní, co dříve sliboval, můţe vést k znechucení a poklesu kvality značky 

média v očích uţivatelů, kteří se o kvalitu zajímají.
175

 

 Na druhé straně ale neustálé sílí hlasy mediálních teoretiků, teoretiček i praktiků, 

praktiček, které clickbaitovost kritizují a uvědomují si její úskalí. Přesto je taková politika 

stále velmi výhodná pro celý mediální byznys a na případnou sebereflexi médií je stále 

beznadějnější spoléhat
176

. Přitom jejích úmysl nemusí být zlý a důsledky takového počínaní si 

nemusí zcela dobře uvědomovat. Podle některých mediálních teoretiků je však 
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nezpochybnitelné, ţe „současný trend směřující ke sloučení obchodních a redakčních zájmů 

(a následné vyuţití clickbaitu) škodí demokratickým hodnotám.“ Z hlídacích psů demokracie 

se tak moţná pomalu stávají hlídací psi obrazovek s prokliky.  
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2. Praktická část 

2.1 Téma 

 Téma výzkumu praktické části této bakalářské práce je zjišťování, jakým způsobem 

vybraná česká média informují o trestném činu znásilnění (či pokusu o něj), o jeho obětech a 

pachatelích/pachatelkách. Jazyk médií, který vyuţívají při referování o všech moţných 

událostech, činech i lidech, způsobuje, jak společnost na tyto problémy nahlíţí. Právě jazyk 

obecně, který pouţíváme v kaţdodenní komunikaci, působí na to, jak o věcech přemýšlíme, 

jak je vnímáme, jak a o čem jsme schopni přemýšlet. Jazyk nás určuje i ve chvílích, kdy ho 

nepouţíváme přímo, protoţe stále konstruuje naše myšlení a předchází ho. A právě jazyk a 

vše, co je sním spojeno, se neodmyslitelně protíná s našim náhledem na svět i různé situace, 

témata a problémy. Nazývá se diskurzem.
177

 

 Trestný čin znásilnění obaluje jeho vlastní diskurz, který je systematicky vytvářen 

těmi, kteří o něm hovoří, informují a přednáší. Tento diskurz, který je lidem nastolován 

mocnými, vládnoucími a těmi veřejnou sféru ovládajícími, jakoţto nově i uţivateli, kteří jsou 

slyšet a vidět daleko intenzivněji na sociálních sítích i obecně na internetu, utváří jeho vlastní 

realitu, kterou jako společnost vnímáme, o které mluvíme, vtipkujeme, kterou bagatelizujeme, 

ve které vytváříme mýty apod. A právě média mají velikou moc v nastolování různých 

diskurzů, jelikoţ pronikají do všech sfér našich ţivotů a jsou neustále přítomna. Skrze 

technologie a textové postupy jsou nám vštěpovány různé jazyky a spolu s nimi i různé 

diskurzy. 

  Mediální domy a organizace mají své vlastní diskurzy, jimiţ promlouvají k masám. 

Podle těch se pak názory, obecné pravdy a způsoby přemýšlení těchto mas formují. Podle 

toho jsou pak posuzována témata, o kterých média hovoří. V případě této práce je pak 

posuzován trestný čin znásilnění i jeho oběti. Pokud média informují v mýtech, společnost 

tyto mýty zaznamenává. Jestliţe média znásilnění trivializují, ve společnosti je nastavována 

agenda, ţe „zas o tolik nejde“. Jazyk se promění a pronikne do způsobu myšlení. Tím dojde 

k další podpoře rape culture a oběti budou i nadále sekundárně a terciárně viktimizovány.
178

  

Proto je důleţité, aby média přemýšlela nad diskurzy, které nastavují. A aby tyto 

diskurzy posouvaly a měnily. Jak jiţ tato práce zmiňuje v teoretické části, trestný čin 
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znásilnění je neuvěřitelně rozšířený, obalený velkým mnoţstvím mýtů, oběti jsou silně 

sekundárně a terciárně viktimizováni, pachatelé a pachatelky nejsou sankciováni a veřejnost 

mlčí. Média mají moc, alespoň částečnou, tyto skutečnosti změnit. A právě z toho důvodu je 

tématem této práce právě zkoumání jazyka a diskurzu médií, kterým hovoří o obětech 

znásilnění.  

2.2 Cíl výzkumu 

Na základě prostudované odborné literatury a toho, co bylo předneseno v teoretické části 

této bakalářské práce a v předchozím oddílu praktické, je cílem výzkumu zjistit, jaký diskurz 

vlastně česká média utváří kolem obětí znásilnění, zda podporují rape culture a jestli v rámci 

referování o tak závaţném tématu, jako je právě znásilnění, vyuţívají clickbait, kvůli kterému 

dochází k trivializaci, bulvarizaci apod. Pokud by měl být daný cíl konkrétněji popsaný, 

hlavními oblastmi by byla: 

1) clickbaitovost 

2) sekundární a terciální viktimizace 

3) rape culture 

Tyto oblasti lze rozvést do tří samostatných otázek, které by měly určovat směr a cíl 

praktické části bakalářské práce, a které tedy lze povaţovat za hlavní výzkumné otázky:  

1) V jaké míře vybraná česká média referují o znásilnění korektním způsobem a v jaké 

míře se schylují ke clickbatiovosti? 

2) Mohou on-line média ubliţovat konkrétním obětem a být tak moţnými strůjci 

sekundární a terciární viktimizace? 

3)  V jaké míře média „pouze“ zhoršují veřejný diskurz obětí znásilnění a přispívají tak 

kultuře, ve které znásilnění můţe vznikat? 

Výše uvedený výzkumný cíl by měl napomoci zvýšení pozornosti tomuto tématu 

v české odborné literatuře ale i mimo ni. Záměr zkoumat toto téma pramenil právě i z toho, ţe 

se prací na podobné téma nevyskytuje dostatečné mnoţství, ačkoliv je trestný čin znásilnění 

v České republice stále velmi rozrostlý, stejně jako samotná kultura znásilnění. A právě média 

mohou toto chování měnit.  

Výzkum práce se opírá o teoretickou část bakalářské práce, kde jsou pojmy jako 

sekundární a terciální viktimizace, rape culture i clickbait vysvětleny. Podobně je pak 

vysvětlena i změna mediální komunikace s on-line moţnostmi a její neustále silněji 

uplatňující se clickbaitovost.  
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2.3 Výzkumný nástroj 

 Výzkumný nástroj je zaloţen na konkrétních článkách referujících o trestném činu 

znásilnění v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 zveřejněnými předem vybranými českými 

médii.  

2.4 Zkoumané období 

 Kvalitativní analýza sleduje, jak informovala vybraná české média o případech 

znásilnění v prvním půlroce roku 2017, tedy od začátku ledna do konce června 2017. Půlroční 

časové období bylo zvoleno proto, aby měla autorka dostatek článků, na kterých bude moţné 

zkoumat určité opakující se jevy a zároveň, aby nebylo článků příliš mnoho a zkoumané texty 

mohly být stále analyzovány metodou kvalitativní. Časový úsek od začátku ledna do konce 

června 2017 byl zvolen zčásti náhodně a zčásti z toho důvodu, aby mohlo být do teze, která se 

odevzdávala v květnu, uvedeno konkrétní časové období. Navíc měla autorka alespoň 

základní přehled o kauzách, které se právě v tomto období řešily. Vybrat si dřívější časové 

období by nemuselo být pro výzkum příliš funkční a naproti tomu zvolit si časové období do 

budoucna, by se mohlo setkat s problémy, kterým bylo takto moţno předejít. 

2.5 Zkoumaná média 

 Tato práce se (během výzkumu stanoveného tématu a doby) zaměřuje na zpravodajství 

čtyř českých on-line médií, jde o servery čt24.cz, irozhlas.cz, novinky.cz a idnes.cz. 

Rozhodnutí zahrnout tyto zpravodajské weby pramenilo z obecně rozšířeného předpokladu, ţe 

jde o seriózní on-line média. Servery čt24.cz a irozhlas.cz byly zahrnuty především z toho 

důvodu, ţe jde o veřejnoprávní média, jejichţ objektivní a vyváţené zpravodajství je přímo 

definováno zákonem.
179

 Z toho důvodu jsou většinovou veřejností vnímána jako média 

seriózní. 

  Jako kritická, určitým způsobem vyváţená a objektivní, a tudíţ i seriózní média jsou 

českou společností vnímány i servery idnes.cz a novinky.cz.
180

 Podobně je tomu i u jiných 

českých on-line médií, příkladem lidovky.cz či aktuálně.cz, nebylo ale moţné v analýze 

obsáhnout všechna tato média, proto bylo nutné výběr dále zúţit. Ke konečnému rozhodnutí 

zahrnout právě novinky.cz a idnes.cz došlo na základě informací o čtenosti českých on-line 

                                                 
179 ČESKO. Zákon č. 231/2001 Sb. ze dne 4. 7. 2011 o provozování rozhlasového a televizního vysílání. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2001, částka 89, s. 5038. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=231/2001%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
180 MARKETINGOVÉ NOVINY. Uţivatelé chtějí přehledné, aktuální a důvěryhodné zpravodajství na 

internetu. Marketingové noviny [online]. 2010 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

http://www.marketingovenoviny.cz/marketing_8080/ 
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médií. Mezi nejčtenější byly ve všech měsících zkoumaného období zahrnuty
181182183184185186

 

na prvním místě novinky.cz, následovaly seznamzpravy.cz a na třetím místě idnes.cz. 

Vzhledem k tomu, ţe mají tyto servery jako on-line média největší čtenost, s největší 

pravděpodobností je také nejvíce nastolován jejich diskurz. Právě proto byla tato média pro 

výzkum nejvíce zvaţována. Aby zkoumaného materiálu nebylo moc, musel být z této trojice 

vyřazen ještě jeden zpravodajský server. Nakonec byl vyřazen server seznamzprávy.cz, který 

se byl spuštěn v říjnu 2016
187

, tudíţ mohl být v lednu 2017 povaţován za on-line mediálního 

nováčka. Navíc se tento server hodně zaměřuje na audiovizuální doprovod, který bývá 

častokrát obsáhlejší neţ samotný článek a tato práce se chce zaměřit speciálně na psanou 

ţurnalistiku, maximálně doplněnou obrazovým materiálem. Kromě toho se novinky.cz i 

seznamzprávy.cz nachází na hlavní stránce webu Seznam.cz, a tudíţ se čtenáři obou serverů 

mohou navzájem velmi prolínat. Vybrat tak zpravodajské servery z jedné domovské stránky, 

by tak nemuselo být zcela funkční.  

2.6 Zkoumané články 

 Na základě definovaného období a čtyř vybraných on-line médií je v práci zkoumáno 

58 článků, které se určitým způsobem dotýkají tématu znásilnění. Tyto články byly 

vygenerovány v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice Newton 

Media SEARCH. Do rozšířeného vyhledávání v archivu byla zadána klíčová slova 

„znásilnění“, „znásilněná“, „znásilněný“ a „znásilnit“, poté bylo nastaveno vybrané období, 

tedy od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 a také předem definované zpravodajské servery čt24.cz, 

irozhlas.cz, novinky.cz a idnes.cz. Na základě tohoto dotazu elektronický archiv vygeneroval 

67 zpravodajských textů, z nichţ 58 bylo pro tento výzkum pouţitelných. Zbylých 9 článků 

                                                 
181 WAGNER, Eva. Zpravodajství na webu v lednu: Zprávy Blesku ztrácí čtenáře, Info.cz jde nahoru. MEDIAHUB [online]. 

MAFRA Slovakia, 2018, 21. 2. 2017 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: https://mediahub.cz/media/914672-zpravodajstvi-na-

webu-v-lednu-zpravodajstvi-blesku-pada-info-cz-jde-nahoru 
182 WAGNER, Eva. Zpravodajství na webu v únoru: Po úspěšném lednu přišel propad, drţí se iDnes.cz a 

Blesk.cz. MEDIAHUB [online]. MAFRA Slovakia, 2018, 20. 3. 2017 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

https://mediahub.cz/media/930029-zpravodajstvi-na-webu-v-unoru 
183 WAGNER, Eva. Zpravodajství na webu v březnu: Aktuálně.cz od počátku roku ztrácí čtenáře, daří se Ihnedu a 

Deníku. MEDIAHUB [online]. MAFRA Slovakia, 2018, 20. 4. 2017 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 
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185 WAGNER, Eva. Zpravodajství na webu v květnu: Dařilo se webům Aktuálně.cz či iHNED.cz. S propadem návštěvnosti 

se naopak potýkal web TN.cz. MEDIAHUB [online]. MAFRA Slovakia, 2018, 22. 6. 2017 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

https://mediahub.cz/media/981754-zpravodajstvi-na-webu-v-kvetnu 
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weby. MEDIAHUB [online]. MAFRA Slovakia, 2018, 23. 7. 2017 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 
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nějakým způsobem nesplňovalo poţadavky tohoto výzkumu, nejčastěji tím, ţe se tématu 

znásilnění dotýkaly pouze okrajově. Z 58 zkoumaných článků se 42 objevilo na serveru 

Novinky.cz, 7 na webu irozhlas.cz, 6 vydal portál idnes.cz a 3 vyšly na webu čt24.cz. 

2.7 Výzkumný postup 

 Poté, co bylo vybráno zmíněných 58 článků, které se určitým způsobem dotýkaly obětí 

znásilnění, došlo na samotnou kvalitativní analýzu těchto článků. Všechny články byly 

pozorně přečteny po jednotlivých větách a ke kaţdé větě, případně kaţdému odstavci, byl 

v rámci otevřeného kódování (metodologie otevřeného kódování je popsána níţe) přiřazen 

určitý kód, který dle autorky danou pasáţ z hlediska tématu této práce vystihuje. Surovou 

podobu přiřazených kódů ke kategoriím lze nalézt v přílohách 1 a 2 této bakalářské práce. 

Kódy byly následně vypsány na čistý arch papíru a z jednotlivých kódů bylo vytvořeno sedm 

kategorií. Kaţdá kategorie seskupuje určité kódy, jeţ mají v rámci daného tématu podobné 

znaky. Tyto kategorie budou následně rozebrány v další kapitole této bakalářské práce a dojde 

k vytvoření závěrů plynoucích z výzkumných zjištění.  

2.8 Metodologie 

 Tato práce pouţívá pro daný výzkum kvalitativní analýzu obsahu předem vybraných 

článků, konkrétně metodu otevřeného kódování.  

2.8.1 Kvalitativní výzkum 

 U kvalitativní metod výzkumu se výzkumníci snaţí o zkoumaném jevu zjistit co nejvíc 

informací. „Kvalitativní metody se uţívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou 

jevů, o nichţ toho ještě mnoho nevíme. Mohou být také pouţity k získání nových a neotřelých 

názorů na jevy, o nichţ uţ něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci 

získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtíţně podchycují.“
188

 

Tyto metody se obecně ptají „jak“ jev probíhá, „jak“ se o něm mluví atd.
189

 Jejich logika je 

induktivní, coţ znamená, ţe nejdříve informace o jevech kompilují a aţ posléze interpretují, 

hodnotí a navzájem propojují z hlediska podobnosti.  Výzkumník, který uţívá kvalitativních 

analýz, musí podle Anselma L. Strausse a Juliety M. Corbinové splňovat určité dovednosti, 

díky kterým bude schopen provádět kvalitní kvalitativní analýzy. „Dovednosti potřebné pro 

pozorování kvalitativního výzkumu jsou následující: dovednost odstoupit a kriticky 

                                                 
188 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 

Brno: Sdruţení Podané ruce, 1999, s. 11. SCAN. ISBN 80-85834-60-x. 
189 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 18. ISBN 978-80-

7367-683-4. 
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analyzovat situaci, rozeznat a vyhnout se zkreslení, získat platné a spolehlivé údaje a konečně 

schopnost abstraktního myšlení. K tomu všemu potřebuje badatel teoretickou a sociální 

vnímavost, schopnost udrţet si analytický odstup a zároveň uţívat dřívějších zkušeností a 

teoretických znalostí k interpretaci toho, co vidí. Musí být všímavý pozorovatel a musí mít 

dobré komunikační schopnosti.“
190

 V této práci byly články zkoumány metodou otevřeného 

kódování, která by měla zajistit větší nadhled a jednodušší analýzu většího mnoţství článků, 

v tomto případě padesáti osmi. 

2.8.2 Otevřené kódování 

 Kvalitativní obsahová analýza je provedena pomocí metody otevřeného kódování. 

Tato metoda je „část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí 

pečlivého studia údajů… Během otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na samostatné 

části a pečlivě prostudovány, porovnáváním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly, a také jsou 

kladeny otázky o jevech údaji reprezentovaných.“
191

 Otevřené kódování tvoří dva analytické 

postupy – porovnávání a kladení otázek.
192

 Prvním krokem otevřeného kódování je 

konceptualizace, tím se rozumí rozbor výzkumného textu, v tomto případě kaţdého 

zpravodajského článku rozděleného po větách, maximálně po odstavcích. Kaţdé větě či 

odstavci je poté přidělen určitý kód, který reprezentuje jev objevený v obsahu.
193

 Výběr jména 

jednotlivých kódů a jevů vybírá ten, kdo provádí výzkum, mohou to být tudíţ kódy atypické, 

personalizované apod. Během samotného kódování se můţe vyskytnout mnoho pojmů, které 

je nutné seskupit do menšího počtu tak, aby významově stále vypovídaly to samé, ale jejich 

počet se zredukoval. Dávají se tedy dohromady kódy podobné s podobnými.
194

 Kdyţ jsou 

pojmy vytvořeny, začínají se seskupovat kolem skupin na základě podobnosti a dochází 

k vytvoření kategorií. Kategorie jsou jakýmisi širšími tematickými okruhy, přičemţ kaţdá 

kategorie shromaţďuje kódy přiřazené k podobnému tématu.
195

 Tyto kategorie následně musí 

být pojmenovány určitým způsobem. Pojmenování opět vybírá výzkumník či výzkumnice na 

základě jevů, které v dané kategorii spatřuje a na základě tématu práce, kterou provádí. Navíc 

by mělo být označení „dostatečně názorné, aby rychle připomínalo to, nač odkazuje. Tento 
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pojem ovšem musí být abstraktnější neţ pojmy, které označuje.“
196

 Ke kategoriím jsou 

následně přiřazeny i jejich vlastnosti vycházející ze zjištěných dat.
197

  

2.9 Samotná analýza dat 

 Z postupu, jeţ byl popsán výše a při němţ si autorka kaţdý z 58 článků pozorně 

několikrát přečetla, vyhodnotila významná témata a myšlenky, kterým na okraj papíru, na 

kterém byl vytisknut článek, přiřadila určitý kód zastupující toto téma a daný jev. Z těchto 

kódů autorce nakonec vyšlo sedm různých kategorií, z nichţ kaţdá seskupuje dané téma a 

kódy s odkazem na podobné jevy. Těmito kategoriemi jsou:   

    1) Titulkový a fotografický clickbait 

    2) Sekundární viktimizace a terciární viktimizace 

    3) Rape culture 

    4) Nevhodný jazyk 

    5) Pachatel 

    6) Oběť 

    7) Prosté informování 

 Seznam kódů přiřazených k jednotlivým kategoriím lze nalézt v příloze bakalářské 

práce.  

2.9.1 Kategorie 

2.9.1.1 Titulkový a fotografický clickbait 

 První kategorií, jeţ vyšla z pouţití kódů je kategorie nazvaná Titulkový a fotografický 

clickbait. Tato kategorie v konečné fázi seskupuje kódy pojmenované „bulvární titulek“, 

„slova z kontextu“, „odlehčení titulek“, „detailní fotografie“, „fotografie otce – pachatele“, 

„neobjektivní titulek“ a „titulek podporující mýty“. V prvotní fázi měla tato kategorie 

přiřazených kódů více, ty byly nakonec seskupeny do menšího počtu pojmů. Všechny 

původní kódy lze ale nalézt v přílohách této práce.  

Kategorie, která se soustřeďuje na clickbaitovost médií bude blíţe zkoumána 

v následující kapitole této bakalářské práce. 
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2.9.1.2 Sekundární a terciární viktimizace 

 Následující kategorií, která vyšla z kódování vybraných článků, je kategorie s názvem 

sekundární a terciární viktimizace. Kódy pojící se k této kategorii ve výsledku jsou: „moţnost 

identifikace“, „zobrazení přesného místa“, „co by oběť čekalo“, „příliš detailní popis“, 

„jednostrannost“ a „nedůvěra“. Podrobně vypsané první verze kódů i jejich následné 

seskupení lze prozkoumat v přílohách této práce.  

 I této kategorii bude věnováno více prostoru v následujících kapitolách.  

2.9.1.3 Rape Culture 

 Kategorie pojící kódy se jmény „uplatňování mýtů“, „vyvracení mýtů“, „kritika 

veřejnosti“, „trivializace a bulvarizace“, „senzachtivost“ a „degradace oběti“ byla nazvána 

Rape culture. Veškeré původní kódy k této kategorie lze rovněţ najít v přílohách.  

 I okolnosti vzniku kategorie Rape culture a její projevy ve zkoumaných on-line 

médiích budou popsány v následujících kapitolách zevrubněji. Hodí se ale rovnou zmínit, ţe 

projevy rape culture byly v textech nejvíce patrné a nejvíce kódované. Několikrát došlo ze 

strany médií k uplatnění mýtů na oběť, ale i pachatele/pachatelku znásilnění. Na druhou 

stranu ale i několikrát média různé mýty vyvracela, kritizovala veřejnost za viktimizaci obětí 

či celý článek zaměřila na boj s rape culture.  

2.9.1.4 Nevhodný jazyk 

  Pod tuto kategorii spadají kódy nazvané „uvozovky“, „zjednodušený jazyk“, „slang“, 

„volba slov“ či „literární jazyk“. V původní verzi tvorby kategorie bylo doprovodných kódů 

více, všechny jsou taktéţ k nalezení v přílohách této práce.  

 Vzhledem k vlastnostem, které zmíněné pojmy vykazují, nemohly být přiřazeny ke 

kategorii Rape culture, ačkoliv i jazyk rape culture tvoří, jak je detailněji popsáno v teoretické 

části. V některých případech byla totiţ nevhodná pouhá volba slov, přičemţ samotné 

seskupení slov nemusí na rape culture působit, je však minimálně zaráţející. Přesto některé 

pasáţe této kategorie na rape culture působit mohou, ale i proto, ţe se jedná o jazyk, byly i 

tyto pasáţe (tedy kódy) přiřazeny ke kategorii seskupující jazykové nedokonalosti. Příkladem 

takového počínání médií je například slovo znásilnění vloţené do uvozovek („znásilnění“), 

které odkazuje k opravdovému znásilnění, akorát provedené jiným pachatelem neţ „hlavní 



42 

 

postavou článku“
198

. Přesto však je onen trestný čin znásilnění vy jazyce degradován na něco 

nepravého, neexistujícího.  

2.9.1.5 Pachatel 

 Další kategorií, jeţ vyšla z otevřeného kódování, je kategorie nazvaná Pachatel. V této 

kategorii jsou seskupovány kódy, které se týkají informování o pachateli „ţivot, osobnost a 

osud pachatele“, „názor pachatele“, „popis podle pachatele“ a „vysvětlování motivů 

pachatele“. Všechny původní kódy se nacházejí v přílohách. K této kategorii se sluší zmínit, 

ţe ţenský ekvivalent slova pachatel není pouţit ne proto, ţe by se v textech neobjevovaly i 

ţeny – pachatelky, ale proto, ţe zmíněné kódy se k nim z nějakého důvodu nevztahovaly.  

2.9.1.6 Oběť 

 Podobně tomu bylo i u kategorie Oběť, kterou tvořily kódy „ţivot, osobnost a osud 

oběti“, „názor oběti“, „popis podle oběti“, „věrohodnost oběti“, „zesměšnění, degradace 

oběti“ a „co oběť chce.“ Všechny původní kódy lze opět nalézt v přílohách. 

 Tato kategorie seskupuje vše, co nějakým způsobem vypovídá ţivotním osudu oběti, o 

jejích vlastnostech, jejím pohledu na trestný čin před soudem apod. Ve zkoumaném vzorku 

byla probírána i věrohodnost oběti, v jednom případě byla proti sobě postavena vysoká 

inteligence pachatele naproti alkoholové problémovosti oběti z hlediska soudního znalce, 

přesto však článek působil zaujatě hlavně z toho důvodu, ţe v něm byly vyuţity informační 

boxy po straně textu, ve kterých byly tyto skutečnosti explicitně zdůrazněny, na rozdíl od 

údajného činu pachatele. Dále v nich byly zdůrazněn citace napovídající, ţe student – „je tak 

trochu grázl“.
199

   

2.9.1.7 Prosté informování 

 Poslední zjištěnou kategorií je kategorie Prosté informování. Ta zahrnuje pouze dva 

kódy, které mají ovšem výpovědní hodnotu pro téměř celý text a obě dvě se objevovaly 

v téměř kaţdém jednotlivém článku, jsou to kódy „citace“ a „informace o případu“. I tato 

kategorie v původní verzi zahrnovala více kódů, které jsou k náhledu v přílohách textu.  

                                                 
198

 MANÉRT, Oldřich. Ţena z Tanzánie se deset let vydávala za muţe, dohnalo ji aţ „znásilnění“. IDNES.cz[online]. 16. 5. 
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 Kategorie Prosté informování nebude detailněji popisována v následujících částech 

textu, jelikoţ nevykazuje ţádné znaky sloţitosti, které by musely být blíţe popsány. Zahrnuje 

zkrátka veškeré informace o průběhu, okolnostech i následkách znásilnění, o nichţ texty 

pojednávají. Veškeré tyto informace byly vyhodnoceny jako v rámci moţností objektivní, 

zavedené, mýtů prosté apod. V kaţdém článku se nacházely minimálně tři kódy této 

kategorie, kdy média neproblémovým způsobem informovala o tom, co se událo. V některých 

případech byl celý článek sloţen pouze z kódů této kategorie. Příkladem můţe být článek 

„Strážníci jeli řešit rušení nočního klidu, místo toho zabránili znásilnění“.
200

  

2.10 Clickbaitovost vybraných českých on-line médií ukázaná na příkladech 

 Jak jiţ teoretická část zmiňuje, česká on-line média se často uchylují ke 

clickbaitovosti. Tyto závěry potvrzuje i výzkumný vzorek, ve kterém právě na základě 

vyuţívání clickbaitu médii vznikla kategorie Titulkový a fotografický clickbait. Jednotlivé 

kódy této kategorie prokázaly, ţe vybraná média v rámci referování o činu znásilnění 

preferovala titulkový clickbait před tím fotografickým. V médích bylo často uţito 

senzacechtivých, bulvární titulků, stejně jako těch, které určitým způsobem mohou oběť a její 

rodinu sekundárně (a případně terciárně) viktimizovat. V některých případech clickbait 

působil na emoce čtenáře či podporoval zvědavost, která ale byla postavena na ignoraci faktu, 

ţe mohla být oběť a její okolí při spatření titulku či fotografie minimálně znepokojena. Tyto 

skutečnosti budou vysvětleny v následujícím textu. 

 Ve článku „Byl jsem ‚konina„ a musel jsem slouţit spoluvězňům, řekl u soudu 

znásilněný muţ“
201

 je v clickbaitovém titulku vyuţito nenápadné degradace oběti znásilnění 

za účelem větší atraktivity titulku. Věta „Byl jsem konina“ je v tomto případě uměle 

vytvořená z přeneseného rozhovoru mezi soudcem a vězněm, který byl obětí znásilnění. Tím, 

ţe hned při prvním momentu seznámení s obětí je o ní referováno jako o konině, dochází 

k částečné trivializaci samotného aktu znásilnění, neboť slovo „konina“ můţe ve čtenářích 

evokovat něco humorného, co má příliš daleko k opravdovému trestnému činu. Ostatně 

samotné znásilnění ve vězení je ze strany veřejnosti opřeno řadou mýtů, vtipů a pocitů
202

, ţe 
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to k vězení neodmyslitelně patří a takovýto titulek můţe veřejnost v podobných závěrech 

pouze utvrdit. 

 Ve článku „Soud poslal muţe za znásilnění dcer na osm let do vězení, jeho druţka u 

soudu omdlela“
203

 je jako doprovodné fotografie uţit snímek zobrazující pachatele u soudu, 

který má přes oči černý obdélníček, jak bylo jiţ dříve v této práci zmíněno, i tak ho ale lidé z 

jeho okolí nejspíš mohou identifikovat a s ním i jeho oběti – biologické dcery, které 

vychovával. V tomto případě bylo clickbaitu vyuţito na moţný úkor obětí. Fotografie 

pachatele je jistě pro čtenáře atraktivnější neţ jakákoliv ilustrační, přesto však by mohlo dojít 

k lepšímu zakrytí obličeje nebo změně fotografie. Podle autorky této bakalářské práce by 

měla být nemoţná identifikace obětí důleţitější neţ větší počet kliků. 

 „Netipoval jsem jí šestnáct, hájil se obţalovaný ze znásilnění“
204

 je další článek, ve 

kterém je uţito clickbaitu. Čtenáři, kteří tento titulek čtou, mohou získat pocit, ţe věk oběti 

nějak souvisí s tím, zda je znásilnění trestné nebo nikoliv. Takovýto titulek můţe podle 

autorky práce nastavovat diskurz, který podporuje podobná tvrzení. Citace pachatele není 

v titulku nijak vysvětlena, stejně jako okolnosti, které by délku jeho trestu vzhledem k věku 

oběti zvyšovaly (podobně tomu není ostatně v celém textu). V přihlédnutí k tomu, ţe je 

veřejnost o znásilnění nedostatečně informována, jak je vysvětleno v teoretické části, můţe 

dojít k tomu, ţe si čtenář na základě titulku vytvoří nesprávnou domněnku, co se znásilnění 

týče.  

 Na mýty a celkově na rape culture můţe působit i ilustrační fotografie, která doplňuje 

článek „Těhotná desetiletá Indka smí na potrat“
205

, ten pojednává o malé dívce, která byla 

několikrát znásilněna nevlastním otcem, otěhotněla a zjistila to aţ ve 20. týdnu těhotenství, 

přičemţ o tom, zda můţe jít na potrat, rozhodovala komise lékařů. Článek, který oznamuje, ţe 

dívka na potrat jít můţe, byl doplněn fotografií těhotné ţeny, která si drţí těhotenské bříško. 

Tato fotografie můţe naznačovat, ţe těhotenství je pro ţenu něco radostného i tehdy, čeká-li 

dítě s člověkem, který ji znásilnil. Do pozadí tak mohou přejít muka, která oběť při znásilnění 

a následném otěhotnění proţívala. 
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 Za bulvární titulek se dá povaţovat ten nazvaný „Další otřesné znásilnění v Indii. 

Pachatelé oběti po činu přejeli hlavu autem“
206

. Tento titulek vyuţívá šoku, kterého se u 

čtenáře dostaví po jeho přečtení, protoţe podporuje zvědavost a vztek. Přesto však takto 

surově naservírovaná skutečnost můţe čtenáře a oběti znásilnění přinejmenším znepokojit. 

Bulvárnost titulku ještě podtrhuje mezititulek, které zní „Miloval jsem ji…a zabil cihlou“
207

. 

Podobně nastavené titulky, které křičí brutalitou, mohou navíc podle autorky posouvat diskurz 

směrem k vyšší toleranci explicitních vyjádření brutálního násilí v textech, čímţ se můţe 

posunout i hranice vnímání samotného násilí. 

 Za bulvární lze povaţovat i titulky „Chtěli jsme ji zavřít v doma jako tyran Fritzl, řekl 

obţalovaný ze znásilnění dívky“
208

 a „Chtěli jsme z ní udělat sexuální otrokyni. Tři muţi 

dostali za únos a znásilnění dívky z Jihlavska aţ 12 let“
209

. Oba dva články popisují stejný 

případ, kdy tři příbuzní unesli dívku z autobusové zastávky, zavřeli ji ve svém karavanu a 

znásilňovali ji. Tyto dva titulky opět upřednostňují prvek šoku před aplikovanou empatií vůči 

oběti.  

 Clickbaitově je vytvořena i většina zbylých titulků. Ačkoliv jsou některé titulky 

vytvořeny korektním způsobem, stále výrazně převládají titulky clickbaitové, které jsou 

určitým způsobem problematické. Z toho důvodu a i podle kategorie Titulkový a fotografický 

clickbait a jejich kódů, lze tedy podle autorky dojít přesvědčení, ţe se média ve zkoumaném 

vzorku uchylovala ke clickbaitu a korektní titulky šly povětšinou stranou. Na zmíněných 

příkladech je popsáno, jak takový clickbait můţe na oběť ale i veřejnost působit, a ţe nejde 

vţdy jen o neškodné zvýšení atraktivity článků pro čtenáře. Podle autorky by se, alespoň co se 

informování o váţných tématech týče, měla média clickbaitu vyhýbat, protoţe clickbait sám, 

jak je popsáno v teoretické části, trivializuje, bulvarizuje a vytrhává věci z kontextu. To můţe 

mít dopad na vyznění celého článku, případně i na celkový diskurz, který média vytváří 

kolem trestného činu znásilnění, jeho obětech a pachatelích i pachatelkách.  
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2.11 Srovnání možné viktimizace konkrétních obětí a „pouhé“ podpory rape 

culture 

 V této kapitole dojde k porovnání, zda média spíše ubliţují konkrétním obětem, nebo 

„pouze“ zhoršují veřejný diskurz a tím přispívají kultuře, ve které znásilnění můţe vznikat.  

2.11.1 Sekundární a terciární viktimizace způsobená medii doložená na 

konkrétních případech  

 Jak bylo řečeno v teoretické části, řada médií působí sekundární a terciární viktimizace 

svým neopatrným informováním o znásilnění, pachatelích i oběti. Někdy k tomu dochází tak, 

ţe média záměre straní pachateli, jindy uvádějí jména obětí, zobrazují jejich fotografie, příliš 

detaile popisují průběh samotného znásilnění nebo na oběť aplikují mýty, které byly 

představeny v teoretické části této bakalářské práce. To, jak média o znásilnění informují, 

můţe prohloubit utrpení oběti, poškodit její psychiku a dokonce ji hluboce poznamenat na 

celý ţivot, jak bylo popsáno v teorii. Důleţité tedy je, aby se média podobného chování 

vyvarovala a o obětech i samotném znásilnění informovala objektivně, poučeně a bez 

zbytečné viktimizace. Následující příklady popisují případy, ve kterých mohlo dojít 

k viktimizaci konkrétních obětí, ale i jejího nejbliţšího okolí. Tyto příklady vychází 

z jednotlivých kódů, které se sdruţují pod kategorií Sekundární a terciární viktimizace. A 

které vyšly z metody otevřeného kódování vybraných mediálních textů.  

 V některých případech redakce informovala o znásilnění tak, ţe bylo určitým 

způsobem okolí oběti schopno oběť částečně, nebo úplně identifikovat. V jednom, jiţ 

popsaném případu, redakce pouţila na místo fotografie doprovázející článek fotografii 

pachatele znásilnění, jemuţ černým obdélníčkem zakryla pouze oči. Pro nejbliţší okolí je ale 

dle názoru autorky stále moţné pachatele identifikovat a s ním i identitu jeho obětí – 

biologických dcer, které vychovával. V jiném případu bylo moţné oběti identifikovat na 

základě uvedení iniciálu obětí – studentů střední školy, plného jména pachatele (nebo jeho 

iniciálu) – učitele a ředitele na střední škole - a  uvedení přesného názvu školy, na které se 

oběti i pachatelé vyskytovali. Jedná se o články „Ředitel údajně zneuţíval studenty. Bylo mi 

trapně, vzpomínal mladík“
210

, „Opilého studenta neznásinil, konstatoval soud. Zášť necítím, 

říká bývalý pedagog střední školy“
211

 a „Zneuţíval své ţáky, tvrdí obţaloba. Přitahují mě 
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dospívající chlapci, přiznal exředitel střední školy“
212

. Jindy sice nebyly uvedeny iniciály 

oběti, ale byla uvedena škola, kde pedagog a ředitel působili a jejich plné jméno či iniciále. 

Identifikovat identitu poškozeného mohlo být pro zasvěcené i tak moţné. V tomto případě se 

jedná o články „Bývalý ředitel praţské střední přiznal u soudu zneuţívání studentů“
213

, 

„Ředitel průmyslovky přiznal intimní kontakty a masáţe se studenty“
214

 a „„Říkalo se, ţe je 

na chlapečky„. Očistím se, bránil se exředitel školy obţalobě ze znásilnění“.
215

 V těchto 

případech oběti mohly i nemusely být identifikovány blízkým okolím i zcela cizími lidmi, 

kteří jsou ve věci zasvěcení, identifikování širokou veřejností by ale nejspíš mohli být pouze 

v případě, ţe by člověk, který vztahům na škole rozumí, rozluštil jejich totoţnost a dále se o 

ní dělil na internetu. I tak je to ale zásah do soukromí obětí, které mohou být na základě toho 

vystavováni zbytečné viktimizaci. Jelikoţ se jedná o chlapce, kteří podle mýtu aplikovaného 

v rámci rape culture nemohou být znásilnění, můţe být míra jejich viktimizace o to větší. 

Nejenom, ţe se jejich okolí můţe tímto způsobem dozvědět skutcích, které jim byly údajně 

prováděny, navíc ještě můţe být v rámci uţití mýtů zpochybňováno jejich „muţství“ i 

případná sexualita, coţ se můţe odrazit v jejich partnerských vztazích, ale i ve vztazích 

přátelských a obecně v přístupu k nim. Taková skutečnost je můţe hluboce sekundárně a 

případně i terciárně viktimizovat. Z povahy práce nebude autorkou hodnoceno počínání 

redakcí v rámci presumpce nevinny pachatele. 

 V některých případech byly na oběť nenápadným způsobem aplikovány mýty ve 

formě krátkých poznámek, které mohou v očích veřejnosti sníţit její důvěryhodnost. Nejvíce 

je toto chování vypozorováno ve článku „Dívky si po letech vzpomněly, ţe je Rus znásilnil 

v hotelu. Vymyslely si to, řekl muţ soudu“
216

. Uţ titulek tohoto článku naznačuje, ţe 

s dívkami není něco v pořádku, jelikoţ si „vzpomněly po letech“. V titulku je překroucený 

kontext článku a čtenář můţe předpokládat, ţe na znásilnění dívky skutečně zapomněly a ne, 

ţe ho jen po letech nahlásily. Přitom, jak je popsáno v teoretické části, většina znásilnění 
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hlášena není. Ţe se oběti označit pachatele rozhodly aţ po letech, není proto nic neobvyklého. 

Samozřejmě platí presumpce neviny obţalovaného, přesto by ale měla být dodrţována i 

presumpce dobrého jména poškozené. V následujících odstavcích je dále zpochybňována 

důvěryhodnost obětí skrze prohlášení obhajoby: „Podle obhajoby je zaráţející, ţe dívky měly 

být znásilněny opakovaně. Útoky se totiţ podle státního zástupce měly dít asi v měsíčním 

rozestupu.“
217

 Názor a pohled druhé strany uţ ale představen není. Ve článku se také 

spekuluje o sexuálních aktivitách jedné z dívek a její ochotě vyuţívat k dosaţení cílů své tělo. 

„Znalci před soudem tvrdili, ţe dívky jsou věrohodné. Jak přitom u soudu zaznělo, starší 

z dívek zřejmě neváhala své tělo pouţívat jako nástroj dosaţení mnohých cílů, včetně úspěchu 

v tanečních soutěţích nebo k získání potřebného potvrzení pedagoga na právnické fakultě.“
218

 

Pohled druhé strany opět není nabídnut, navíc je toto tvrzení jasně zabarvené, aby vyznělo 

v neprospěch obou dívek. Sexuální aktivita dívky je probírána i dále a je nabídnut názor, ţe 

dívka měla poměr s dalšími muţ - jakoby to znamenalo, ţe dobrovolný sex s muţi maţe 

moţnost být znásilněna. V celém článku se téměř nedostane prostoru obětem, jen je neustále 

probírán jejich intimní ţivot. Článek v podstatě nabízí vysvětlení, ţe je jedna z dívek 

promiskuitní lhářka, přičemţ to má automaticky platit u pro druhou oběť. Takové postupy 

médií mohou dívky hluboce sekundárně viktimizovat, protoţe je jejich osobní ţivot propírán 

v médiích a ještě je veřejně sniţována jejich důvěryhodnost a není brán ohled na presumpci 

jejich dobrého jména. Na základě toho jim nemusí věřit ani další sloţky řízení, stejně jako 

jejich okolí, kterým o údajném znásilnění řekly.  

 V dalších textech je v rámci sekundární a terciární viktimizace vyuţita 

senzacechtivost, kdy médium uvádí přesné místo, kde došlo ke znásilnění. Nejspíš proto, aby 

se tam kaţdý mohl jít podívat po případných stopách
219

. Nebo, v jiném případě, je doprostřed 

textu vloţena fotografie „Křoví, ve kterém muţ dívku znásilnil“
220

. Fotografie tak bude 

nejspíš navţdy v digitálním archivu uloţena a oběť i její blízcí se tak kdykoliv mohou podívat 

na místo, které je pro ně spojeno s nepříjemnými vzpomínkami. V tomto případě navíc oběť 
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podle média trpí silnou posttraumatickou poruchou a toto vědomí ji na jejím stavu nejspíš 

nepřidá.  

 Moţnou sekundární a terciární viktimizaci můţe i způsobit příliš detailní popsání toho, 

co by se s obětí dělo, kdyby se včas na vše nepřišlo. „S holkou jsem plánoval, ţe ji budeme 

mít doma napořád, tedy nejméně na deset let. Slouţit nám bude jako sexuální otrokyně, a 

kdyby náhodou otěhotněla, tak ji odrodím sám, děcko bych pak do školy neposlal, ale 

vychoval bych ho taky sám, stejně jako bych ho sám naučil číst, psát a počítat. Kdyby 

otrokyně nechtěla poslouchat, tak jsme měli připravené lepicí pásky, řetízky a provazy 

k připoutání,“
221

 cituje jeden zpravodajský server pachatele znásilnění ve článku „Chtěli jsme 

ji zavřít v domě jako tyran Fritzl, řekl obţalovaný ze znásilnění dívky.“
222

 Explicitní popis 

událostí, které by následovaly, kdyby dívka neutekla a jejich zveřejnění, můţe být pro oběť 

skličující. Nejenţe byla unesena a několikrát znásilněna, jak se píše ve článku, ale ještě 

případně musí přemýšlet nad tím, co by s ní bylo, kdyby jim to vyšlo dle plánu. Představa 

dítěte s násilníkem a ţivota sexuální otrokyně je jistě pro oběť ještě větším traumatem. Pokud 

navíc o této skutečnosti dříve nevěděla, nebo neslyšela takto explicitní popis, je tato nově 

nabytá vědomost (skrze média) silným otřesem. Stejně tak, pokud o této skutečnosti věděla, 

můţe pro ni být otřes vědomí, ţe teď si je této skutečnosti vědoma i její rodina, přátelé, 

partner a nejbliţší okolí i širší, které zná totoţnost oběti.  

 Některé články mohou sekundární a terciární viktimizaci působit i příliš detailním 

popisem průběhu znásilnění. Samotná událost je pro oběť dostatečně traumatizující, vědomí, 

ţe se o jejích mukách v detailech dozví široká veřejnost, můţe toto trauma prohloubit. Tímto 

způsobem média o oběti referovala například ve článku „Chtěl se ukázat jako nejsilnější, řekla 

znalkyně o muţi obţalovaném ze znásilnění,“
223

 ve kterém je dochází k přímému popisu 

brutálního způsobu znásilnění „Eliáš měl začít před třemi známými ţeně nadávat, napadat ji a 

svazovat ji. Ostatní se tvářili, jako by se nic nedělo. Svázal ji nohy, částečně svlékl a začal ji 

polévat vodou, kdyţ se bránila, donutil ji, aby dala ruce za záda a svázal je. Kolem hlavy jí 

omotal potravinářskou fólii a přes hlavu ji natáhl igelit. Pak jí igelit z hlavy odmotal a lil na ni 

krabicové víno, které pak olizoval… Po několika hodinách prý Eliáš ještě přitvrdil. ‚Se 
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záměrem uspokojit svůj sexuální pud poškozenou přiměl k orálnímu styku, tlačil jí penis do 

úst a vyhroţoval jí zabitím a také tím, ţe ji znetvoří. Ţeně nikdo z přítomných nepomohl, 

protoţe se obţalovaného báli,„ dodala státní zástupkyně.“
224

  

 Jindy články o samotném případu informovaly příliš jednostranně, jak jiţ bylo 

zmíněno v jednom příkladu výše. I v jiných textech však nebyl dán dostatečný prostor oběma 

stranám a větší prostor pro svou obhajobu získal obţalovaný. Stejně tomu bylo i u článku 

„Zneuţíval své ţáky, tvrdí obţaloba. Přitahují mě dospívající chlapci, přiznal exředitel střední 

školy“
225

, ve kterém je téměř celý text kódován kódy, které byly následně přiřazeny ke 

kategorii Pachatel. V tomto zpravodajském útvaru dostal téměř 90 % prostoru údajný pachatel 

znásilnění. Tento prostor byl vyplněn citacemi, které pronesl na adresu údajné oběti 

znásilnění, jeho názory na celou situaci, jeho moţným osudem a rozkladem jeho osobnosti, 

která byla hodnocena kladně. První zmínka o údajné oběti, kterou lze v textu najít, se pojí 

s citací exředitele, který tvrdí, ţe je oběť „dokonalý manipulátor a dopouští se nepravd“, 

následně je ještě zmíněno, ţe údajná oběť ţádá po exřediteli finanční satisfakci, čímţ je její 

důvěryhodnost v očích veřejnosti dále sniţována. Někteří lidé si totiţ, bez znalosti souvislostí, 

nedokáţe představit, na co by oběť peníze mohla potřebovat, a tak mohou automaticky 

předpokládat, ţe jde oběti pouze o finance, a proto není důvěryhodná. Nerovnoměrný poměr 

pohledu obţaloby a obhajoby je neobjektivní a působí zaujatě. Na čtenáře, který si této 

nevyrovnanosti nevšimne, můţe vše působit tak, ţe je pravda jasně daná a údajnou oběť můţe 

automaticky odsoudit jako lháře. To vše se pak můţe promítnout v pocitech samotné oběti, jiţ 

taková skutečnost můţe hluboce zasáhnout.  

2.11.2 Podpora Rape Culture ze strany médií doložená na konkrétních 

případech  

 Jiţ kódy vytvořené v rámci otevřeného kódování a přiřazené ke kategorii Rape Culture 

ukazují, ţe vybraná česká on-line média uplatňovala v předem definovaném období řadu 

mýtů, které právě kulturu znásilnění podporují. V převáţné většině textů byly nenápadně a 

moţná nezáměrně, ale i zcela otevřeně pronášeny prohlášení, jeţ mají negativní dopad na 

vnímání obětí znásilnění. Stejně tak v některých případech docházelo i k trivializaci a 
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bulvarizaci jednotlivých pasáţí textů, nejspíš proto, aby se zvedla jejich atraktivita, zároveň 

však došlo ke zlehčování samotného aktu znásilnění v konkrétní, ale i obecné rovině. Podobně 

byla někdy i sráţena osobnost oběti a degradována její integrita. Kromě toho někdy došlo i 

k nešťastné volbě jazyka, která mohla mít na oběť stejný dopad. Stejně jako uţití slangu, 

zjednodušování jazyka nebo naopak uţívání literárního a romantizujícího jazyka v případě 

informování o znásilnění. Na druhé straně ale ve dvou textech došlo i k významnému popírání 

mýtů, kritice veřejnosti i informování o vlastnostech znásilnění. Následující příklady popisují 

příklady, které nějakým způsobem, ať uţ negativně či pozitivně, promlouvají a mění rape 

culture. Tyto příklady vychází z jednotlivých kódů, které se sdruţují pod kategoriemi Rape 

culture, Nevhodný jazyk, Oběť a Pachatel.  

 V mnoha analyzovaných článkách byly na oběť jistým způsobem aplikovány mýty o 

znásilnění. V jednom případě médium zmínilo, co měla dívka v době napadení na sobě,
226

 

jakoby to hrálo nějakou roli. V jiných případech média zmiňovala, ţe se oběť v době napadení 

vracela pozdě v noci z večírku, čímţ mohly v některých čtenářích vyvolat pocit, ţe si za 

znásilnění určitým způsobem můţe, jelikoţ se šla v noci bavit a vracela se domů sama. 

Zbytečné zdůraznění tohoto faktu můţe vyvolat pocit důleţitosti této informace, který jenom 

podpoří mýtus o vině oběti popsaný v teoretické části této práce. Takto média informovala 

například v textech „Čtyři Brazilci podle policie znásilnili 12letou dívku na party“
227

, 

„Praţský policista se ve sluţbě pokusil znásilnit ţenu, dostal podmínku“
228

, „Hodinu 

znásilňoval ţenu a sex si natáčel na mobil. Dostal 8,5 roku vězení“
229

 a „Afghánce 

podezřelého z vraţdy studentky v Německu budou soudit jako dospělého.“
230

 Podobným 

způsobem lze nahlíţet i na články, ve kterých je zbytečně zmíněno, ţe oběť poţila alkohol, či 

byla pod vlive omamných látek. Tak tomu bylo například ve článku „Chtěl se ukázat jako 

nejsilnější, řekla znalkyně o muţi obţalovaném ze znásilnění“
231

 či „Před soudem ve Vídni 
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stanulo devět Iráčanů, kteří měli hromadně znásilnit Němku“
232

, v tomto případě je ještě navíc 

zmíněno, ţe se „ţena nemohla bránit, protoţe byla silně opilá,“ coţ podporuje další mýtus, a 

to ten, ţe se oběť „pravého“ znásilnění vţdycky brání a nebrání se pouze tehdy, pokud toho 

není fyzicky schopná. Tento mýtus ale vyčleňuje velkou část znásilnění, při kterých je oběť 

paralyzována strachem, nebo si dobře neuvědomuje, ţe by se bránit mohla apod. Jak jiţ lze 

pochopit z teorie, reakce obětí na znásilnění jsou různé.  

 Alkohol a omamné látky ale mohou být zmiňovány i jako částečná omluva pro 

pachatele znásilnění jako tomu bylo ve článku „Za znásilnění tří dětí si recidivista odsedí 20 

let,“
233

 ve kterém je dokonce podtitulek nazvaný „Na vině byl alkohol.“
234

 Podobně je 

k alkoholu odkazováno i ve článku „Netipoval jsem jí šestnáct, hájil se obţalovaný ze 

znásilnění“
235

, ve kterém sice alkohol není viněn přímo, ale opilému stavu pachatele je 

věnována značná část textu. Někdy je k alkoholu odkazováno i jako k věci, která sniţuje 

důvěryhodnost domnělých obětí, jak je tomu například ve článku „Opilého studenta 

neznásilnil, konstatoval soud. Zášť necítím, říká bývalý pedagog“
236

, v němţ médium zmiňuje 

studentovu alkoholovou minulost hned poté, co tvrdí, ţe jeho výpověď není přesvědčivá. Tím 

médium nastavuje diskurz, ţe minulost oběti a problémy s alkoholem mají nějakou souvislost 

se znásilněním a lze na jejich základě určit vinu či nevinu údajného pachatele.  

 O „špatné minulosti“ oběti se zmiňují i jiné články, které uplatňují pohled, ţe právě 

minulost oběti má co dočinění se znásilněním v přítomnosti. Příkladem tohoto přístupu je 

článek „Dívky si po letech vzpomněly, ţe je Rus znásilnil v hotelu. Vymyslely si to, řekl muţ 

soudu“
237

 či „Opilého studenta neznásilnil, konstatoval soud. Zášť necítím, říká bývalý 
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pedagog střední školy.“
238

 Podobně se ale články vyjadřují i o osobnosti pachatele, kdy je 

třeba i několikrát zmíněno, ţe pachatel „vlastně nikdy nebyl dobrým člověkem“
239

 a dochází 

zase k uplatňování mýtů, ţe znásilňují pouze lidé, kteří na to určitým způsobem „vypadají“, 

coţ pochopitelně vyřazuje moţnost, ţe je pachatelem „slušný chlap od rodiny“. Někdy bylo 

naprosto nepochopitelně zmíněno i současné či předchozí povolání pachatele, často šlo o 

obory, kde je potřeba pouze výučního listu, coţ implikovalo mýtus, ţe znásilňují pouze 

nevzdělaní lidé, často ze sociálně slabších vrstev. Bylo tomu tak například u článku „Neovládl 

jsem se, říká obţalovaný ze znásilnění tří dětí.“
240

 A naopak v případech, kdy byl pachatel 

zaměstnáním například učitel
241

 nebo právník
242243

, byly články celkově laděny spíše ve 

prospěch jeho neviny. Ve stejných případech je také zmiňováno vysoké IQ údajných 

pachatelů, jejich pracovní úspěchy apod.  

 V některých případech došlo k celkové trivializaci, bulvarizaci či odklonu od tématu 

znásilnění. Někdy byl brutální popis znásilnění a vraţdy oběti spojen s triviálním 

prohlášením, ţe útočník byl zhrzený mladík, namísto prohlášení, ţe to byl mladík narušený, 

jako je tomu ve článku „Další otřesné znásilnění v Indii. Pachatelé oběti přejeli hlavu 

autem“
244

, kdy je v perexu uvedeno, ţe: „V Indii došlo k dalšímu případu hromadného 

znásilnění a brutální vraţdy. Spolu se šesti dalšími muţi se ho měl dopustit zhrzený mladík, 

jenţ měl pocit, ţe mu dívka citově ublíţila. Po útoku muţi dívce přejeli hlavu autem, aby 

znemoţnili identifikaci, a její ostatky předhodili psům.“ V tomto případě je naprostá brutalita 

činu spojena s triviálním vysvětlením, ţe mladík útočil, jelikoţ si proţil nešťastnou lásku.  

 V předem definované době média také informovala o případu, kdy si studentka 

vymyslela znásilnění bývalým vězněm: „Drţel mě pod zámkem a znásilňoval, lhala školačka 
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o vrahovi“
245

. V jedné části tohoto článku je vysvětleno, ţe na leţ se přišlo s pomocí 

fotografií, které zobrazují pár v milenecké poloze, přičemţ je médiem téměř automaticky 

předpokládáno, ţe právě intimní fotografie milenecké dvojice jsou zárukou toho, ţe znásilnění 

je vymyšlené. Tento precedent se dotýká mýtu, který tvrdí, ţe ve vztahu (případně 

v manţelství) znásilnění neexistuje. V tomto případě nakonec studentka skutečně přizná, ţe si 

znásilnění vymyslela. Přesto však nelze stejný model aplikovat na všechny podobné případy.  

Navíc je článku věnována podezřele vysoká pozornost, přičemţ je neustále dokola omílaná 

skutečnost, ţe studentka lhala, coţ zase podporuje mýtus, který tvrdí, ţe většina nahlášených 

znásilnění je falešných.  

 V některých textech byl pouţit nepříliš vhodný jazyk, který sice nemusel mít význam 

na celkové vyznění článku, přesto však mohl mít dopad na diskurz, který právě uţití a chápání 

jazyku nastavuje, jak bylo vysvětleno na začátku praktické části této práce. Ve článku „Tři 

mladíci v Švédsku znásilnili ţenu, vše vysílali ţivě na Facebooku“
246

 je na konci perexu věta, 

která říká, ţe „násilníci ţenu donutili se zbraní v ruce přiznat, ţe nebyla znásilněná“, v jiném 

případě, který je vysvětlen v popisu kategorie Nevhodný jazyk, zase médium napsalo 

„dohnalo ji aţ ‚znásilnění„“
247

, zpravodajský text nazvaný „Soud poslal muţe za znásilnění 

dcer na osm let do vězení, jeho druţka u soudu omdlela“
248

 zase v části textu popisuje, ţe si 

muţ s dcerami měl začít jiţ před dlouhou dobou, jakoby to byl vzájemný vztah, který si 

společně začali. Ve článku „Právník si smlouvou vynucoval sex se ţenou, soud ho 

osvobodil“
249

 jsou hned prvními slovy v perexu „vítězoslavný úsměv“
250

, v jiném článku 

odkazujícím ke stejnému případu, který je nazvaný „Důchodce měl sex s partnerkou ošetřený 

smlouvou. Je obţalován ze znásilnění“
251

, zase dochází k trivializaci a celkovému odlehčení 
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začátku článku, kdy médium popisuje, ţe „přitom začátek celého příběhu byl jako 

z romantického filmu“
252

, přičemţ následně dochází k popisu seznámení dvojice. Článek 

„Mladík znásilnil 10letého chlapce a je na útěku. Soud mu dal nejpřísnější moţný trest“
253

 se 

hovoří o tom, ţe si mladý pachatel vzal do parády chlapce z diagnostického ústavu. I titulek, 

který odkazuje ke znásilněnému vězni jako ke konině
254

 a je jiţ interpretován výše v této části 

bakalářské práce, je problematický. Všechny tyto případy mohou působit jako nepříliš 

nezávaţné, přesto však jejich prostřednictvím můţe dojít ke změně diskurzu. Pokud má ţena, 

která byla znásilněna, přiznat, ţe znásilněna nebyla, pak se nám tento fakt můţe nevědomky 

uloţit v hlavě. Stejně tak si můţeme spojit, ţe znásilnění, které se ve skutečnosti stalo, můţe 

být pouze „znásilnění“. Diskurz můţe posunout i jazyk, který o začátku znásilňování hovoří 

jako o době, kdy si s obětmi pachatel začal. Pokud je navíc o tak závaţném trestném činu, 

jako je znásilnění, referováno s úsměvem a informování o něm je doplňováno popisem 

z romantického filmu, pachatel si oběť vzal do parády a znásilněná oběť ve vězení je konina, 

můţe dojít k celkové degradaci tohoto skutku na něco běţného, úsměvného, odlehčeného a 

jenom to podporuje vtipy, které se o znásilnění vypráví.
255

 V rámci určování diskurzu je nutné 

brát znásilnění váţně a podle toho o něm také informovat.  

 V některých případech ale docházelo i k vyvracení mýtů, které se váţou na znásilnění. 

Jde například o články „V Česku přibývá oznámených případů znásilnění“
256

, „Na 3000 muţů 

a chlapců bylo znásilněno během války v Bosně, takřka se o tom nemluví“
257

, „Znásilnění je 

hanba, říká napadená. Pomohla ji konfrontace s útočníkem“, „Somálsko řeší případ brutálního 

znásilnění, otestuje nový zákon“
258

 a „Znásilnění denně ohlásí dvě ţeny, skutečný počet můţe 
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být desetkrát vyšší“
259

, ve kterých média poučují o různých reakcích oběti, nabízí řešení pro 

oběti, které se bojí nahlásit znásilnění, zmiňují, ţe i muţi jsou oběti znásilnění, informují o 

četnosti případů v České republice i o tom, ţe ve skutečnosti jde o daleko vyšší čísla, 

vysvětlují, proč některé oběti nechtějí znásilnění nahlásit upozorňují na to, jakými mýty jsou 

upředeny názory široké veřejnosti, kritizují sekundární viktimizaci ze strany odborníků, 

popisují proţitky oběti, zdůrazňují, ţe obětem často není věřeno, informují i o situacích 

v jiných zemích apod.  

 Jev, který je ale na celém výzkumu nejrozšířenější, je ten, ţe pachatel (pouze v jednom 

článku byly pachatelkami ţeny, zrovna tento článek podobný jev nesplňuje) celkově dostává 

více prostoru neţ oběť. Toto chování lze namátkově rozpoznat v textech „Exředitel podle 

ţalobců zneuţíval své ţáky. Sahal mi na penis, schoulil jsem se ke zdi, vypověděl jeden 

z nich“
260

, „Bývalý ředitel praţské střední školy přiznal u soudu zneuţívání studentů“
261

, 

„Důchodce měl sex s partnerkou ošetřený smlouvou. Je obţalován ze znásilnění“
262

, „Mladík 

znásilnil 10letého chlapce a je na útěku. Soudu mu dal nejpřísnější moţný trest“
263

, „Tři 

mladíci ve Švédsku znásilnili ţenu, vše vysílali ţivě na Facebooku“
264

 a „Zneuţíval své ţáky, 

tvrdí obţaloba. Přitahují mě dospívající chlapci, přiznal exředitel střední školy.“
265

 Tento jev 

byl ale patrný i ve většině zkoumaných materiálů. Pozornost je zaměřována převáţně na 

pachatelovu osobnost, minulost, na to, co přesně udělal a jak, hovoří se o tom, co ho nyní 

čeká. Dochází ke zkoumání jeho vlastností, sexuální orientace, deviace, psychického stavu, 

zjišťují se okolnosti, za kterých ke znásilnění došlo. Ve článkách se objevují jeho citace a 

názory ke kauze, případně vyjádření jeho obhájce. V textu se objevují pachatelovy domněnky 

                                                 
259 ČT24. Znásilnění denně ohlásí dvě ţeny, skutečný počet můţe být desetkrát vyšší. ČT24.cz [online]. 26. 2. 2017 [cit. 

2018-05-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2045148-znasilneni-denne-ohlasi-dve-zeny-skutecny-

pocet-muze-byt-desetkrat-vyssi 
260 MAZANCOVÁ, Hana. Exředitel podle ţalobců zneuţíval své ţáky. Sahal mi na penis, schoulil jsem se ke zdi, vypověděl 

jeden z nich. IROZHLAS.cz [online]. 19. června 2017 [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/exreditel-mel-roky-zneuzivat-sve-zaky-sahal-mi-na-penis-schoulil-jsem-se-ke-zdi_1706191107_hm 
261 ČT24. Bývalý ředitel praţské střední školy přiznal u soudu zneuţívání studentů. ČT24.cz [online]. 29. 3. 2017 [cit. 2018-

05-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2070824-byvaly-reditel-prazske-stredni-skoly-priznal-u-

soudu-zneuzivani-studentu 
262 KOZELKA, Petr a PRÁVO. Důchodce měl sex s partnerkou ošetřený smlouvou. Je obţalován ze 

znásilnění. NOVINKY.cz [online]. 1. 2. 2017 [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/krimi/428065-duchodce-

mel-sex-s-partnerkou-osetreny-smlouvou-je-obzalovan-ze-znasilneni.html 
263 BISKUP, Petr a PRÁVO. Mladík znásilnil 10letého chlapce a je na útěku. Soud mu dal nejpřísnější moţný 

trest. NOVINKY.cz [online]. 24. 3. 2017 [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/krimi/433029-mladik-

znasilnil-10leteho-chlapce-a-je-na-uteku-soud-mu-dal-nejprisnejsi-mozny-trest.html 
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a názory. A téměř veškerá pozornost je zaměřena právě na pachatele. A nezáleţí na tom, jestli 

je to pozornost pozitivní nebo negativní. Pachatel dostává svůj prostor, je brán v potaz, jeho 

ţivot jakoby na rozdíl od ţivota oběti nebyl médiím lhostejný. Naproti tomu jsou právě oběti 

téměř ve všech textech upozaďovány, brány jako „důkazní materiál“, jejichţ další osud není 

příliš důleţitý. Právě tento projev můţe být povaţován za největší projev rape culture. V ní se 

totiţ na první místo veřejného zájmu dostává pachatel, a to i v případě, ţe je odsouzen, přiznal 

se a jeho vina je jistá. V takovém prostředí, kde i člověk, který mučil svou oběť tímto krutým 

způsobem (znásilněním) a způsobil jí nejspíš psychické i fyzické rány, které se nemusí nikdy 

zahojit, je mediálně důleţitější, neţ osud a utrpení jeho oběti, můţe v oběti vyvolat pocit, ţe je 

méněcenná, nedůleţitá a nepochopená. V podstatě neexistuje a nikomu to vlastně příliš 

nevadí. Zároveň je ovšem důleţité, aby veškerá pozornost, jeţ je věnována oběti, byla 

podávána věcným a váţným tónem. Pokud by média měla pozměnit toto chování, pak hlavně 

v rovině, kdy dávají oběti, případně její obhajobě, moţnost nabízet protiargumenty k názorům 

pachatele tak, aby byly celkové články vyváţeny a byla zachována jak presumpce neviny, tak 

ale i presumpce dobrého jména oběti. Tato pozornost by se neměla zaměřovat na to, co oběť 

v daný moment dělala, jaká je a co měla na sobě, ale na to, jak ji tyto skutečnosti mohly 

poznamenat = osud oběti. Vše by se mělo obejít bez zbytečných hodnotících soudů a zároveň 

by neměla být ignorována její přítomnost a neměla by být degradována na úroveň pouhého 

důkazního materiálu, aby nedocházelo k sekundární a terciární viktimizaci.  

 Stojí za to zmínit, ţe všechny uvedené projevy rape culture ve zkoumaných textech, 

vyjma těch, které vyvracejí mýty, sice sami o sobě nemusí působit konkrétní oběti sekundární 

či terciární viktimizaci, přesto však působí na diskurz tím stylem, ţe právě kvůli těmto mýtům 

a jejich podpoře, se rozrůstá podhoubí, ve kterém právě samotné znásilnění můţe vznikat. 

Protoţe kdyţ je nějaký jev ignorován, nebrán váţně a jeho pachatelé/pachatelky jsou oproti 

obětem ve výhodě, je pak pro tento jev jednodušší se rozrůstat a existovat dál ve velkém 

početním měřítku. (nedává smysl, já vím, upravím, ale myšlenka zůstane) 

2.11.3 Samotné porovnání 

 Během samotného výzkumu bylo jiţ v půlce kódování téměř jisté, ţe vybraná česká 

média daleko více inklinují k podpoře rape culture, neţ k vytváření moţné sekundární a 

terciární viktimizace. Kódů, které se shlukují kolem kategorie Rape culture, je v původním, 

surovém sběru dat, mnohem více neţ kódů, které vytváří kategorii Sekundární a terciární 

viktimizace (viz příloha č. 1). Na Tyto závěry se však dají aplikovat pouze na zkoumaný 

vzorek, proto není moţné hovořit v rovině obecné.  
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 Ze vzorku lze také vypozorovat, ţe ubliţováno můţe být konkrétním obětem, stejně 

jako jejímu okolí, ale v daleko větším počtu příkladů dochází k prohlubování mýtů 

vytvořených kolem rape culture a k prohlubování i samotné rape culture. Případy zmíněné 

moţné sekundární a terciární viktimizace jsou navíc pouze předpokládané a s jistotou nemůţe 

být řečeno, ţe mají vliv na konkrétní oběti, ač je to zcela jistě moţné. Kdeţto samotné 

příklady podpory rape culture lze, alespoň dle názoru autorky, označit za velmi problematické 

a rape culture podporující, toto tvrzení je podloţeno popisem rape culture a jejími projevy 

v teoretické části bakalářské práce. A právě z toho důvodu autorka práce spatřuje v podpoře 

rape culture na zkoumaném vzorku větší problém neţ v moţné tvorbě sekundární a terciární 

viktimizace, byť je dle autorky taktéţ velmi problémová, ale v konkrétních případech 

nedoloţitelná.  

 Takové chování médií můţe být hodnoceno jako ne příliš závaţné, přesto však podle 

autorky závaţné je. Na začátku praktické části je popisován vliv, jaký mají média na diskurz a 

jak tento diskurz mění názory veřejnosti. A právě tím, ţe média, byť nevědomě, podporují 

projevy rape culture, můţe docházet k nechtěným jevům, kterými můţe být právě vyšší 

výskyt sekundární a terciární viktimizace obětí znásilnění ve společnosti, stejně jako ke tvorbě 

prostředí, ve kterém mohou vznikat další mýty a ve kterém můţe zároveň docházet ke stále 

většímu a většímu počtu znásilnění. Sekundární a terciární viktimizace působí bolest 

konkrétním obětem, podpora rape culture však můţe působit bolest obětem dalším a dalším a 

bolesti konkrétních obětí ještě prohlubovat. Diskurz, který média touto podporou nastavují, 

můţe být pro oběti traumatizující a pro společnost i oběť velice nebezpečný.  
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Závěr 

 V neustálém boji se znásilněním a diskurzem, který je kolem něj vytvářen, jakoby se 

bojiště ani o kousek neposunulo. Média často vytváří mýty, které následně podporují a které 

ze znásilnění tvoří občas něco humorného, něco senzačního a jindy něco nereálného. Přesto je 

realita mučení znásilněním přítomna a tuto realitu pociťuje kaţdý rok 7 – 20 tisíc českých 

muţů a ţen. 
266

 „Znásilnění…i nadále tvoří škaredé základy dějin změn ţenského postavení 

ve společnosti. Pohřbít tuto otřesnou realitu je stejně účinné jako přát si, aby se nikdy 

nestala.“
267

 Tím, jak média informují o trestném činu znásilnění, nastavují veřejný diskurz, 

který má o tomto činu určitou výpovědní hodnotu a zároveň nás nutí o něm přemýšlet stylem, 

který je nám předkládán. Proto se tato práce právě tématem znásilnění a on-line médii, která 

na nás mohou mít vliv téměř ustavičně, pokud máme přístup k internetu, zabývala.  

 Obsahová kvalitativní analýza vyţívala metodu otevřeného kódování, díky níţ bylo 

moţno 58 zkoumaných textů, které vytvořily zpravodajské servery čt24.cz, irozhlas.cz, 

novinky.cz a idnes.cz, alespoň částečně s nadhledem posoudit. Kódy, které z analýzy vyšly, 

pomohly vytvořit sedm kategorií, které se objevovaly napříč všemi texty, šlo o kategorie 

Sekundární a terciární viktimizace, Rape culture, Nevhodný jazyk, Pachatel, Oběť, Titulkový 

a fotografický clickbait a Prosté informování. Skrze tyto kategorie bylo následně moţné 

podívat se na zkoumané články blíţe a popsat, jaká pravidla média při informování o 

znásilnění uplatňují. Díky tomu mohla být popsána clickbaitovost, která je on-line médii 

v cestě za vyšší čtenost, vyuţívána a mohly být vytyčeny jednotlivé náleţitosti, kterými se 

projevuje. Podobně tomu bylo i se sekundární a terciární viktimizací a podporou rape culture, 

jeţ v on-line médií jistým způsobem s clickbaitovostí souvisí, jelikoţ citově zabarvené a 

hodnotící soudy mají tendenci, jak bylo popsáno v teoretické části, více působit na pozornost 

čtenáře a více působit na jeho odhodlání si daný text přečíst.  

 V kapitole, v níţ dochází k porovnání moţné sekundární a terciární viktimizace 

konkrétních obětí a podpory rape culture médii, bylo zjištěno, ţe se zkoumaná média větší 

měrou, ať vědomě či nevědomě, uchylují k podpoře rape culture a jejich mýtů. Ačkoliv by se 

mohlo zdát, ţe je to pozitivní zjištění, jelikoţ média netvořila příliš případné sekundární a 

terciární vitkimizace obětí, můţe mít i tento druh mediální komunikace neblahý dopad na 

ţivot obětí a na prostředí, v němţ znásilnění můţe vznikat. Způsob, jakým média o obětech a 
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aktu znásilnění komunikují, se odráţí v názorech společnosti na stejné oběti a stejný akt. 

Takový model můţe způsobit, ţe ve společnosti opředené mýty a hodnotícími soudy vůči 

oběti, bude dále docházet k tomuto trestnému činu stále stejnou měrou.  

 V tomto případě můţe vyvstat otázka, zda by média vůbec o obětech znásilnění a 

samotném činu referovat měla, protoţe tím, jaký diskurz nastavují, mohou napáchat více 

škody neţ uţitku. Odpověď nalezneme v knize Vzpoura: úsvit nového věku pro všechny Eviny 

dcery, ve které autorka Sally Armstrong popisuje, jak většinová společnost přemýšlí o 

znásilnění a jaké mýty se k němu pojí. Popisuje, jak v některých afrických zemích muţi 

nakaţení virem HVI věří, ţe je vyléčí sex s malou holčičkou, znásilňují proto i čtyřleté dívky, 

aby se HIV zbavili.
268

 Jindy uvádí příklad, kdy se dozvěděla o bosensko-srbských vojácích, 

kteří unášely bosenské muslimky a zavírali je do znásilňovacích táborů. V té době pracovala 

jako redaktorka časopisu – měsíčníku - a chtěla, aby se o událostech dozvěděl svět co 

nejdříve, poprosila proto svého známého – redaktora deníku, aby tyto informace otiskl. Kdyţ 

se ani po sedmi týdnech nic nedělo, zavolala mu a zeptala se, co stalo, načeţ jí novinář 

s úsměvem odpověděl, ţe na to zapomněl. „Přes dvacet tisíc ţen bylo hromadně znásilněno a 

ty jsi zapomněl,?“
269

 byla její reakce. 

  A tak se zapomínání na oběti znásilnění stává normou. Jejich osudy jsou převraceny, 

označeny za nezajímavé a ignorovány. Stejně jako u černošek, které byly znásilňovány 

v rámci kaţdodenního udrţování bělošské nadřazenosti
270

 nebo u ţidovek, znásilňovaných 

v koncentračních táborech a ghettech
271

, je i na oběti znásilnění v přítomnosti zapomínáno a 

jejich utrpení je ignorováno. „Tato část dějin prostě chybí“.
272

 Z toho důvodu by rozhodně o 

obětech znásilnění a o znásilnění samotném mělo být informováno. Protoţe právě tím, ţe 

média o činech referují, mohou rozšířit obecnou povědomost o závaţnosti a rozšířenosti 

tohoto činu. Je důleţité o znásilnění hovořit a připomínat veřejnosti, ţe existuje a v jakém 

měřítku, jelikoţ právě to můţe nakonec obětem znásilnění pomoci nejvíce. Důleţité ale je, 

aby měli novináři a novinářky dostatek času dělat to opatrně, s ohledem na oběti, mýty 

vyvracejíce, s vědomím diskurzu a odváţně, aby pachatelé i pachatelky pochopili, ţe v naší 

společnosti jim takové chování neprojde.  
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 „Zesnulá kanadská novinářka a sociální aktivista June Callwoodová to formulovala 

slovy: „První věc, které je třeba se zbavit, je očekávání, ţe poctivost nakonec vţdycky zvítězí; 

pravdou je, ţe většina pokusů zakročit a vymýtit zločin končí jen částečným vítězstvím nebo 

naprostým selháním. To ovšem nevadí. Ve vesmíru nic nepřijde vniveč. Budoucnost ukáţe 

dokonce i plody úsilí, jeţ zdánlivě nikam nevede. Zdá se, ţe systém zůstal neotřesitelně 

neporušený, ale ve skutečnosti v něm zejí fatální trhliny. Smete ho uţ příští úder, nebo ten, co 

přijde po něm. Přinejmenším dostane někdo někde lekci, poučí se a příště bude pozornější, 

ohleduplnější.“
273

  

 A proto by veřejnost ale i média samotná neměla nikdy vzdávat boj, i kdyţ mají pocit, 

ţe se bojiště neposunuje. Ono se totiţ posunuje, po malých, téměř nezpozorovatelných 

krůčcích – vstříc společnosti, kde pro rape culture není ţádné místo.  
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Summary 

The fight against rape and the discourse surrounding it appears, at times, eternal. The media 

creates myths and perpetrates them through their work, making rape into a joke, sensation or 

even a piece of fiction. Even so, the reality of rape is felt by 7 to 20 thousand women and men 

in the Czech republic every year. The way the media potrays rape is crucial, as it sets up 

patterns through which we think about it. That's why this thesis focuses on rape through the 

lense of selected Czech online news sources.  

 

This qualitative content analysis used the method of coding, which enabled the analysis of 58 

texts published by news soures čt24.cz, irozhlas.cz, novinky.cz a idnes.cz. The content was 

assesed through the lense of 7 cathegories: secondary and tertiary victimization, rape culture, 

inappropriate language, the perpetrator, the victim, headline and photography clickbait 

techniques and basic information. Clickbait especially was an important factor that can further 

harm victims, which is why this work solely focuses on online media.  

 

The analysis shows that the media does in fact support outdated and misguided tools to inform 

about rape, through which it then perpetuates rape culture and futhers harm, intentionally or 

not. And while it certaily is important to provide information about the terror that is rape, 

there are better ways, ways that don't minimize or ridicule it. The media should serve as a 

soldier in the fight against rape culture, not keep it alive. 
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23. 1. 2017                                                                                                     ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŢKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  
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Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, ţe výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a ţe téma odpovídá 

mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, ţe budu vedoucí(m) této práce. 

 

                                                                  

                                                                                                              ……………………… 

Příjmení a jméno pedagoţky/pedagoga                               Datum / Podpis pedagoţky/pedagoga 

 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ 

KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE SCHVALUJE NA IKSŢ VEDOUCÍ 
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2. příloha – jednotlivé kódy, přiřazeny ke kategoriím ve své nejsurovější podobě 

3. příloha – jednotlivé kódy, které jsou jiţ poskládané a zredukované 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


