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Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá znásilněním a jeho dopady na život oběti, zejména 

v oblasti partnerských vztahů. V teoretické části této práce jsou zpracovány informace pro 

základní orientaci v problematice znásilnění. Autorka se zde zabývá definicí znásilnění, jeho 

typologií a následky. Výzkumná část práce se zaměřuje na partnerský život obětí útočného typu 

znásilnění. Jejím cílem bylo porozumět žité zkušenosti participantek. V rámci kvalitativní 

výzkumné sondy byly provedeny čtyři polostrukturované rozhovory. K vyhodnocení získaných 

dat z rozhovorů byla použita Interpretavní fenomenologická analýza.  

Klíčová slova: znásilnění, partnerský život, trauma ze znásilnění, IPA 

 

Abstract: This bachelor thesis centers on rape and its impacts on the victim's life, especially in 

intimate relationships. The theoretical section of this work reviews information necessary for 

the basic orientation in the issue of rape. The author explores the definition of rape, its typology 

and impacts. The research part is focused on the intimate relationships of sexual assault victims. 

Its aim was to increase understanding of the experience of the subjects. Four semi-structured 

interviews were conducted during this qualitative research project. Interpretative 

phenomenological analysis was used for evaluation of the data from the interviews. 
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ÚVOD 

„Problematika sexuálního násilí  – znásilnění  – patří mezi ty fenomény, které lze přirovnat k 

obrazu plovoucího ledovce. Pozornost upoutává především jeho dobře viditelný vrcholek, 

ovšem další a podstatně masivnější část zůstává skryta a zahalena tajemstvím“ 

(Čechová a Jandová, 2009, s. 4). 

 

Ke zvolení tématu bakalářské práce dovedl autorku obecný zájem o forenzní psychologii a fakt, 

že konkrétně problematikou znásilnění se zabývá již několik let. Oblast dopadů znásilnění na 

život oběti se stala předmětem několika jejích prací na střední škole. Základní orientace 

v literatuře jí tak umožnila přesnější zacílení tématu. 

Bakalářská práce má dvě části: teoretickou a empirickou. V teoretické části práce jsou 

zpracovány informace pro základní orientaci v problematice znásilnění. 

Nejdříve se autorka zabývá vymezením pojmu znásilnění. Shrnuje jeho právní definici a 

popisuje, jak je na znásilnění nahlíženo různými autory, institucemi a jak na něj pohlíží 

společnost. Zmiňuje se o nejčastějších mýtech kolujících o znásilnění. Dále se zaobírá typologií 

znásilnění a procesy viktimizace.  

V dalších podkapitolách se hovoří o následcích znásilnění. Je zde vymezen pojem rape trauma 

(trauma ze znásilnění). Dále jsou v práci popsány deprese a posttraumatická stresová porucha 

(PTSP), protože se jedná o často se vyskytující diagnostické jednotky u obětí znásilnění. Poté 

se autorka zaměřuje na dopady znásilnění na partnerský život oběti. 

Poslední podkapitola teoretické práce je věnována psychologické pomoci obětem znásilnění. 

Jsou zde představeny dva terapeutické přístupy, které umožňují práci s obětmi sexuálního násilí 

a také jeden konkrétní program pro pomoc obětem znásilnění. 

Výzkumná část je zacílena na analýzu žité zkušenosti obětí znásilnění. Nejprve jsou definovány 

výzkumné cíle. Dále je charakterizována použitá metodologie. Následně jsou prezentovány 

výsledky výzkumného šetření podpořené výpověďmi participantek. V diskuzi na závěr jsou 

zmapována slabá a silná místa provedené výzkumné sondy a jsou zde předloženy návrhy pro 

případné další šetření. 
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1 ZNÁSILNĚNÍ 

Znásilnění je v současné době velmi aktuálním problémem po celém světě. Podle statistického 

výkazu policejního prezidia bylo v roce 2013 v České republice ohlášeno 589 znásilnění 

(Bezpečnostní agentura, 2014). To vychází průměrně na jedno až dvě znásilnění denně. Ve 

Spojených státech amerických je situace ještě vážnější. Zde dle statistik federálního úřadu bylo 

ohlášeno v tom samém roce 79,770 případů znásilnění, což znamená, že průměrně je každou 

hodinu nahlášeno 9 znásilnění (The Federal Bureau of Investigation, 2014). Když vezmeme v 

potaz, že znásilnění je oznámeno v pouhých 3-8 % případů (Čechová a Jandová, 2009), 

dostaneme se k enormním číslům, která svědčí o tom, jak závažným problémem znásilnění je. 

1.1 Definice a různá pojetí znásilnění 

Navzdory tomu, jak častým jevem znásilnění je, je vymezení tohoto pojmu a stanovení vhodné 

definice těžkým úkolem. Jinak se na něj dívají právníci, kriminalisté, lékaři a jinak 

psychologové. V této podkapitole autorka shrnuje právní definici znásilnění a popisuje, jak je 

na znásilnění nahlíženo různými autory a institucemi. 

Jako výchozí bod pro pochopení a vymezení trestného činu znásilnění uvádím nejdříve citaci z 

trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., který vešel v účinnost 1. ledna roku 2010. V jeho III. hlavě 

nalezneme tuto definici: 

§185 Znásilnění 

 

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí 

k pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 

 a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se 

souloží, 

 b) na dítěti, nebo 
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 c) se zbraní. 

(3) Odnětím svobody na pět až 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, 

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

(4) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná. 

Samotná citace trestního zákoníku ovšem nestačí a pro lepší porozumění skutkové podstaty 

trestného činu znásilnění je třeba se podívat, jak někteří odborníci vykládají klíčové pojmy a 

formulace. Začněme pohlavním stykem, jak ho vidí Jelínek (2010, s. 550-551): 

„Pohlavním stykem se rozumí nejen soulož či pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným 

se souloží, ale i jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby, stejného nebo 

různého pohlaví. Jde o širší pojem než samotná soulož. Může jít například o ohmatávání prsou 

nebo pohlavních orgánů či o líbání přirození...“ 

Samotná soulož je pak dle Jelínka (2010, s. 550-551) vymezena jako spojení pohlavních orgánů 

muže a ženy, kdy mužský pohlavní úd vniká do pohlavního orgánu ženy. Pro naplnění skutkové 

podstaty činu postačí i jen částečné zavedení pohlavního údu do pochvy ženy. Spojením orgánu 

muže a ženy je znásilnění dokonáno, bez ohledu na to, zda došlo k pohlavnímu ukojení 

pachatele. Za jiný pohlavní styk srovnatelný se souloží považuje Jelínek (2010, s. 550-551) styk 

anální a orální, popřípadě digitální penetraci, tedy zasouvání prstů do pochvy ženy. Šámal 

(2010, s. 1655) dodává, že pro vymezení pojmu pohlavního styku srovnatelného se souloží je 

rozhodující srovnatelnost provedení. Pokud se tedy u soulože předpokládá současné spojení 

orgánu muže a ženy, pak srovnatelná bude situace, kdy dochází k penetraci ženské pochvy prsty, 

jazykem nebo jiným předmětem.   



11 

 

 

Pro přehled budou uvedeny i některé další definice znásilnění. Všechny ale vycházejí ze 

stejného základu. Například Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation, 

2015) formuluje znásilnění jako fyzickým nátlakem nebo jinak vynucenou penetraci vulvy nebo 

análního otvoru penisem, jinou částí těla nebo předmětem. 

Helen Benedict (2003, s. 27) pro změnu vidí znásilnění jako jakýkoli sexuální akt, k němuž je 

člověk přinucen násilím a který je doprovázen strachem ze zabití, zničujícím pokořením a 

obavami ze ztráty sebeovládání. 

Ve slovníku spisovné češtiny (Filipec et al., 2003, s. 574) je znásilnění vysvětleno 

takto: ,,znásiln | it dok. násilím donutit (ženu) k souloži“. Již jen to, jak je znásilnění uvedeno 

zde, svědčí o existenci jistého gendrové pojetí znásilnění. Při zmínce o znásilnění si většina lidí 

představí muže jako násilníka a ženu jako oběť, která se mu brání. Tato obecná představa 

odborníky není rozporována. Například  Greenfeld (1997) uvádí, že v 91 % případů jsou obětmi 

znásilnění ženy a pachateli jsou v 99 % muži. 

Jak naznačují statistiky, případy znásilněných mužů existují a neodehrávají se jen na místech, 

na kterých bychom to mohli očekávat (např. různé ústavy, věznice a jiná nápravná zařízení). 

Muži, stejně jako ženy, mohou být oběťmi přepadového znásilnění v nočních ulicích města. 

Přesto, že se nejedná o zanedbatelný počet takových případů, nebude se jimi práce dále zabývat, 

a to zejména z důvodu jejího rozsahu a zaměření praktické části. Stejně tak nebude dále 

rozpracováno téma žen jako pachatelek této trestné činnosti. Pokud se tedy autorka ve zbytku 

práce bude zmiňovat o obětech znásilnění, jsou jimi myšleny ženy, které byly znásilněné 

mužem. 

 

1.2 Typologie znásilnění 

Znásilnění má mnoho podob. Liší se místem, počtem útočníků, vztahem útočníka a oběti atd. 

V této podkapitole budou představeny nejčastěji zmiňované typy znásilnění. 
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1.2.1 Útočné a vztahové znásilnění 

Bowie et al. (1990) při studiu tisíce případů znásilnění došli k závěru, že existují dva základní 

typy znásilnění, a sice útočné sexuální přepadení a vztahové znásilnění. 

Útočné znásilnění je charakterizováno náhlým, překvapivým útokem neznámé osoby, která za 

použití síly nebo pod pohrůžkou násilí získá kontrolu nad obětí. Dochází zde častěji k fyzickým 

újmám. U obětí dominuje strach z překvapivého kriminálního útoku a častěji se u nich objevují 

symptomy posttraumatické stresové poruchy než u druhého typu znásilnění (Bowie et al., 

1990). 

Při vztahovém znásilnění dochází před vynuceným pohlavním stykem ke kontaktu a navázání 

nějakého vztahu mezi pachatelem a obětí. Pachatel tak nabývá kontroly nad obětí díky získání 

její důvěry. Dle Bowie et al. (1990) je oběť zaskočena sexuálním násilím, kterému předcházela 

neutrální či přátelská interakce. Největší rozdíl mezi oběma typy je v dopadu na oběť. Oběti 

vztahového násilí trpí především pocitem viny. 

1.2.2 Znásilnění na schůzce 

Zvláštním případem vztahového znásilnění je znásilnění na schůzce (date rape). Při tomto typu 

znásilnění bývá častěji užíván slovní nátlak než fyzický. Většinou k němu dochází u pachatele 

doma či v jeho vozu (Krulová, 2010, s. 23). 

1.2.4 Simple a aggravated rape 

Krulová (2010, s. 23) ve své práci popisuje rozdělení znásilnění na tzv. simple rape (obyčejné 

znásilnění) a aggravated rape (znásilnění s přitěžujícími okolnostmi), které používá anglosaský 

právní systém. Na rozdíl od simple rape dochází při aggravated rape na otevřené násilí, např. 

užití zbraně nebo bití, a mezi obětí a útočníkem zpravidla není žádný vztah. Použití zbraně a 

brutálního násilí zohledňuje i český právní systém, a sice zvýšením počtu let odnětí svobody. 

1.2.3 Znásilnění v manželství 

Dalším specifickým případem vztahového znásilnění je znásilnění v manželství (marital rape). 

Ačkoli se definice různí, znásilnění v manželství může být vymezeno jako jakýkoli nechtěný 

pohlavní styk dosažený na manželce za použití násilí, pod pohrůžkou násilí nebo v případě, že 
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manželka není schopna uvědomělého souhlasu. Výzkumy hovoří o tom, že 10–14 % vdaných 

žen je znásilněno svými manžely. Znásilnění v manželství tvoří 25 % z celkového počtu 

znásilnění (Bergen, 1999). 

1.2.5 Skupinové znásilnění 

O skupinové znásilnění se jedná, pokud se na napadení jedné jediné oběti podílí skupina 

jedinců. Gidycz a Koss (1990) provedly srovnávací studii 44 případů skupinového a 

individuálního znásilnění a došly k závěru, že při skupinových znásilnění dochází k použití 

většího násilí. Oběti se mnohem více brání a častěji napadení ohlašují než v případech 

individuálního znásilnění. Obě skupiny obětí se ale potýkají s podobnými psychickými 

následky. 

 

1.3 Viktimizace 

Viktimizace je proces, kdy se člověk stává obětí trestného činu. Dochází při něm k poškozování 

a způsobování újmy. Čírtková (2009, s. 103) rozlišuje tři fáze viktimizace: primární, sekundární 

a terciální. 

1.3.1 Primární viktimizace 

V odborné literatuře (Sejbalová a Reguli, 2011, s. 19; Čírtková, 2009, s. 103) bývá primární 

viktimizace vysvětlena jako újma způsobená pachatelem jako přímý důsledek trestného činu. 

Takovou újmou mohou být např. somatické poškození, finanční či jiná sociální újma. Dle 

Sejbalové a Reguli (2011, s. 19) závisí míra tělesných a psychických následků na způsobu 

obrany. Tvrdí, že „…čím aktivněji se oběť brání, tím větší je pravděpodobnost nižší následné 

psychické újmy“. 

V rámci primární viktimizace hovoří Čírtková (2009, s. 103) o tzv. primárních ranách. Tyto 

rány jsou trojího druhu: 

 fyzická újma (narušení fyzické integrity od lehkých zranění až po ta smrtelná) 

 finanční újma (poškození nebo ztráta majetku, případně ušlý zisk či náklady na 

uzdravení) 
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 emocionální újma (je značně individuální a těžko objektivně postižitelná, např. ztráta 

pocitu bezpečí, narušení intimity či soukromí). 

1.3.2 Sekundární viktimizace 

Sekundární viktimizace je újma, která vzniká na základě reakcí okolí (necitlivý přístup 

policistů, předsudky projevující se v sociální interakci s obětí, projednávání věci před soudem 

atd.). Jak uvádí Čírtková (2007, s. 22), dle analýzy dat z výzkumné sondy z roku 2001 a 2002 

Bílého kruhu bezpečí, o.s., které se zúčastnilo 53 klientek, sekundární viktimizaci způsobily 

orgány činné v trestném řízení (tzn. policie, soudy) u 30 % obětí znásilnění, ze 70 % to byli 

soudní znalci (psychologové, psychiatři aj.) a z 20 % se na sekundární viktimizaci podílí 

sociální prostředí (veřejnost, rodina, partneři, známí). Některé oběti byly viktimizovány i více 

zdroji. Charakteristiky sekundární viktimizace znásilnění přikládám v přehledné tabulce. 

 

Zdroje Charakteristiky 

Znalci (zejména psychologové a psychiatři, 

 též gynekologové) 

neposkytují dostatek vysvětlujících informací 

o proceduře vyšetření (malá transparentnost 

znaleckého vyšetření) 

malý respekt k důstojnosti oběti 

nedostatek času na oběť (v jednom případě 

měla oběť psychologické testy vyplnit doma a 

zaslat je znalci poštou) 

projevují malý zájem o pocity obětí 

testují, ale neptají se, jak změnilo znásilnění 

běžný život oběti 

nezjišťují rozsah emocionální újmy 

používají lékařskou dokumentaci bez svolení 
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oběti 

používají údaje o oběti a její rodině, které 

apriori diskreditují oběť a nahrávají pachateli 

neinformují o možnostech psychologické 

pomoci a terapie 

Orgány činné v trestním řízení, zejména 

policisté a soudci 

neposkytují srozumitelné informace o 

postupech kriminálního vyšetřování 

neprojevují zájem o bezpečí oběti 

výslechy probíhají v nevhodných místnostech 

(rušivé vlivy, nedůstojné prostředí, atd.) 

občas tendence rozmluvit postižené úmysl 

podat trestní oznámení 

 

dlouhé lhůty 

kladou zraňující otázky na sexuální anamnézu 

oběti (zejména v průběhu hlavního líčení) 

poskytují málo informací o průběhu a 

výsledcích vyšetřování případu 

Rodina, blízké osoby vyčítání a obviňování oběti z lehkovážnosti, 

naivity, údajného spoluzavinění činu atd. 

nekomunikování s obětí 

stigmatizace oběti 
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dramatizace incidentu a jeho důsledků na další 

život oběti 

Tab. 1: Charakteristiky sekundární viktimizace podle oběti znásilnění (zdroj: Čírtková, 

2007, s. 23) 

V rámci sekundární viktimizace hovoříme o tzv. sekundárních ranách. Obecně se uvádí, že jsou 

sekundární rány tvořeny hlavně třemi pocity (Čírtková, 2009): 

 Pocit nespravedlnosti, který pramení např. z nedostatečného informování oběti, ze 

shovívavých trestů pro pachatele, z toho, že zájem o oběť se omezuje pouze na získání 

informací důležitých pro objasnění případu. Pocit nespravedlnosti se dá značně 

eliminovat vhodným zacházením s oběťmi a vybudováním fungující sítě sociálních 

služeb zajišťujících péči o oběti trestných činů. 

 Pocit nedůstojnosti, který často bývá provázen pocity ponížení, může být důsledkem 

necitlivého výslechu policistů či soukromí nerespektujícího chování médií. 

 Pocit izolace a osamění souvisí s mýtem spolupodílení se oběti na viktimizaci. Vztahy 

s okolím se značně mění. Ubývá kontaktu s ostatními. Z konverzace se vytrácí 

přirozenost. Z chování blízkých je znát, jak je ovlivňují stereotypní představy a mýty. 

Za hlavní rozdíl mezi primární a sekundární viktimizací považuje Čírtková (2007, s. 22) to, že 

sekundární viktimizaci se dá předejít, a to díky vhodné komunikaci a podporování oběti. 

1.3.3 Terciální viktimizace 

Jako terciální viktimizace se označuje stav, kdy oběť není schopna vyrovnat se s traumatickým 

zážitkem, a to přesto, že z objektivního hlediska k uzdravení a odškodnění došlo. V životě 

jedince dochází k velkým psychickým změnám. Může se měnit např. životní filosofie, styl či 

pracovní směřování (Čírtková, 2009, s. 103). 
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1.4 Znásilnění z pohledu společnosti 

„Pokud jde o trauma oběti, představuje znásilnění pravděpodobně nejvíce prostudovaný 

individuální trestný čin,“ píše Čírtková (2009, s. 183). Dlouho tomu tak ale nebylo. Do poloviny 

60. let 20. století se nikdo důkladně dopady znásilnění na život obětí nezabýval. Až v této době 

díky upozorněním ze strany feministického hnutí se situace změnila a odborníci se začali 

problematice dlouhodobých následků znásilnění více věnovat (Benedict, 2003, s. 27). To, že se 

problémem začala zabývat vědecká část populace, byl začátek pro to, aby se informace mohly 

rozšířit i mezi laickou veřejnost. Ačkoli dle názoru autorky je situace v České republice s 

každým rokem lepší, zejména díky řadě podpůrných programů, akcí občanských sdružení 

(např. Persefona) a přibývání odborných publikací na dané téma, stále ještě společnost značně 

ovlivňují kolující mýty týkající se znásilnění a jsou často zdrojem sekundární viktimizace.  

Benedict (2003) ve své knize uvádí tyto mýty: 

 Mýtus číslo 1 : Při znásilnění jde o sex 

Podle prvního mýtu je znásilnění neškodné jako běžný sexuální styk, mnohým obětem se líbí, 

takže se nejedná o událost, pro kterou by bylo třeba se znepokojovat. Faktem je, že znásilnění 

má spíše blíže k mučení než k pohlavnímu styku. Pachatel využívá své nadvlády nad 

bezmocnou obětí a způsobuje jí značnou bolest. 

 Mýtus číslo 2 : Pachatel znásilnění je motivován chtíčem 

Následkem toho, že je znásilnění považováno za sex, má mnoho lidí představu o pachateli jako 

o sexuálně frustrovaném muži, který neovládne svou touhu. Ale není tomu tak. Například 

Nicholas Groth (1979, s. 5), který se dlouhodobě zabývá motivací znásilnění, ve své knize 

uvádí, že znásilnění nikdy není jen výsledkem sexuální frustrace. Naopak jde většinou o 

demonstraci jiných, asexuálních potřeb. Ve skutečnosti jedna třetina sexuálních násilníků, se 

kterými pracoval, provozovali pravidelný pohlavní styk se svými manželkami. Většina 

ostatních, kteří nebyli ženatí, byli v době napadení též sexuálně aktivní. 

 Mýtus číslo 3 : Pachatel znásilnění je podivínský samotář 

Představa pachatele jako neznámého, ošklivého, na první pohled zvláštního individua, které v 

noci v temných uličkách loví své oběti, je značně rozšířená. V představách často hraje také roli 

rasa. Romové a Afroameričané bývají v očích veřejnosti častěji podezříváni ze sexuálního 
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násilí. Tento mýtus rozporuje fakt, že ve většině případů je pachatelem znásilnění někdo, kdo 

oběť zná (Benedict, 2003; Ciprová, 2010, s. 8). 

 Mýtus číslo 4: Ženy si o znásilnění říkají 

Jedná se o jeden z nejnebezpečnějších mýtů, protože silně dopadá na oběť. To, že je jí 

připisována vina za to, co se stalo, započne proces pochyb, na konci kterého si vinu sama sobě 

připisuje i oběť. 

 Mýtus číslo 5: Znásilňovány jsou pouze nepočestné ženy 

Znásilnění může potkat každého. Nezáleží na věku, rase, postavě, společenské vrstvě, prostředí, 

ve kterém se žena vyskytuje, či jejím psychickém stavu. Stejně tak jako pachatelé jsou různí, 

různé jsou i jejich oběti. 

Čírtková (2009, s.189–199) uvádí srovnání implicitních mínění s empiricky ověřenými fakty v 

přehledné tabulce: 

 

Kognitivní stereotypy: Empirická fakta: 

Znásilnění probíhá formou přepadení. Většina znásilnění se odehrává v sociální 

blízkosti. 

Znásilňovači jsou psychicky vyšinutí a 

nápadní. 

Znásilňovači nemusí být vůbec sociálně 

nápadní ani duševně choří. 

Většina žen se v průběhu znásilnění masivně 

brání. 

Většina žen se obvykle pokouší o verbální 

obranu. Strach o život je blokuje. 

Znásilnění způsobuje hlavně těžkou újmu na 

tělesném zdraví. 

Většina znásilnění končí spíše lehčími až 

středními tělesnými zraněními. Závažnější jsou 

ovšem poškození psychická. 

Ženy vnímají znásilnění jako agresivní, 

vynucený sexuální styk. 

Ženy vnímají znásilnění jako existenciální 

ohrožení života. 

Tab. 2: Srovnání empirických faktů s kognitivními stereotypy (zdroj: Čírtková, 2009, s. 

189–190) 
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Mimo mýty zmíněné Helen Benedict, Čírtková navíc přidává mýtus o možnosti se ubránit. Ten 

tvrdí, že „když oběť nechce, tak ke znásilnění nedojde, protože k sexu jsou zapotřebí vždy 

dva“ (Čírtková, 2007, s. 43). 

Ciprová (2010, s. 9) navíc oproti již zmíněným mýtům hovoří např. o mylném přesvědčení, že 

většina nahlášených znásilnění je smyšlená. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. O falešné 

obvinění se jedná pouze v 6–10 % nahlášených případů. 

 

1.5 Následky znásilnění 

Jak píše Čírtková (2009, s. 183), „s výjimkou vraždy je znásilnění považováno za nejvíce 

zraňující zločin mezi dospělými“. Následky jsou pro oběť zdrcující a musí se s nimi často 

potýkat po celý život. Dopady znásilnění se projevují v oblastech kognice, emocí, sociálních 

vztahů, v pracovních schopnostech, při sexu a ovlivňují i prožívání vlastní identity (Welch and 

Mason, 2007).  Kromě toho se oběť může obávat infekce HIV či nechtěného těhotenství 

(Benedict, 2003; Krulová 2010). Psychické následky znásilnění odborníci shrnují pod pojem 

rape trauma (trauma ze znásilnění). 

1.5.1 Rape trauma 

Rape trauma není konkrétní diagnózou. Jedná se spíše o souhrn psychických následků 

znásilnění – jednotlivých znaků a symptomů (Ptáček et al., 2009, s. 268). Podle Čírtkové (2009, 

s. 187) pojem rape trauma zastřešuje častý výskyt několika různých diagnostických jednotek 

např. posttraumatické stresové poruchy, depresí, sociální fobií a kompulzivních poruch u obětí 

znásilnění. 

Čírtková (2009, s. 188) užívá ve svých publikacích dělení následků znásilnění na bezprostřední 

následky (odehrávají se těsně po činu) a následky dlouhodobé (převážně charakterizované jako 

PTSP). Ptáček et al. (2009, s. 268) se snaží jít více do hloubky a jejich rozdělení rape traumatu 

do tří fází (fáze akutní, fáze povrchní adaptace a fáze renormalizace) umožňuje mnohem 

detailnější pohled na danou problematiku. Rozdělení projevů následků znásilnění Čírtkové a 

Ptáčka et al. se navzájem nevylučují, ale překrývají. 
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1.5.1.1 Akutní fáze 

Projevy akutní fáze nejsou u každé oběti stejné, naopak se mohou značně lišit, jak v jejich 

charakteristice, tak v délce trvání. U některých obětí se znaky akutní fáze dokonce nevyskytují 

vůbec a tak jejich chování působí zdánlivě klidně (Resnick, 2007). Jako příklad projevů akutní 

fáze uvádějí Ptáček et al. (2009, str. 268) různé změny aktivace, oslabené schopnosti vnímání, 

prožívání a paměti, celkovou otupělost nebo naopak přecitlivělost na chování druhých, 

paralyzující anxietu a citovou zmatenost. 

Čírtková (2009, s. 188) poté ve své vlastní publikaci dodává, že bezprostřední následky, které 

reprezentují akutní reakci na silný stres, ovlivňuje povaha činu, a sice zda se jedná o delikt 

vztahového typu či o sexuální přepadení. Oběti vztahového znásilnění se často bezprostředně 

po činu snaží redukovat agresi a dosáhnout momentálního smíru. Čírtková (2009, s. 188) říká, 

že „při právním posuzování věci se nositelé práva pozastavují nad tím, jak se oběť zachovala 

(např. že přijala cigaretu od pachatele, nasedla s ním do auta atd.) a přikládají jejímu chování 

mylný význam“. K takovému jednání ale dochází zejména pod vlivem strachu. Nejde o 

opravdové smíření či odpuštění. 

U deliktu typu útočného sexuálního přepadení, je primární reakcí oběti těsně po činu snaha 

zajistit si bezpečí. Objevuje se spontánní a silná motivace odebrat se na bezpečné místo. Tato 

snaha souvisí podle Bowie et al. (1990) se strachem, že by se útočník mohl vrátit. Velký šok 

prožívají také oběti z toho, že se jim nepodařilo útok odvrátit. V případě tělesných zranění se 

oběť chová často výstředně, kontraproduktivně až paradoxně. Příkladem takového chování je 

například „až úzkostlivě pečlivé prohledávání místa činu po bezcenných ztracených 

předmětech, jako je sponka do vlasů či knoflík,“ (Čírtková, 2009, s. 188). Kromě uvedeného 

paradoxního jednání může také dojít k ustrnutí nebo otupělosti a setrvání na místě činu spojené 

s nulovou reakcí na vnější podněty. 

„Zpravidla ještě v době odeznívání bezprostředních následků (strach z nákazy venerickým 

onemocněním, myšlenková zmatenost, poruchy spánku a zažívání atd.) dochází ke zveřejnění 

činu,“ (Čírtková, 2009, s. 189). Tím je oběť vystavena potencionální sekundární viktimizaci ze 

strany policistů, lékařů i svého blízkého okolí. 
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1.5.1.2 Fáze povrchní adaptace 

Během této fáze, která nastupuje obvykle několik dní až týdnů po znásilnění, se oběti navracejí 

do běžného života. Ačkoli se mohou oběti jevit jako vyrovnané s tím, co se jim stalo, často u 

nich přetrvávají komplikace: vnitřní neklid, přetrvávající úzkost, pocit bezmocnosti a strachu, 

depresivní nálada, poruchy spánku, opakující se úzkostné a děsivé sny, flashbacky, disociativní 

symptomy, panické ataky a případně různé patologické obranné reakce např. sebepoškozování, 

užívání alkoholu a drog (Ptáček et al., 2009). 

1.5.1.3 Fáze renormalizace 

Při renormalizace dochází k integrování prožitku znásilnění do běžného života a k postupnému 

odeznívání negativních symptomů. Doba, která uplyne, než nastane fáze renormalizace, je 

značně individuální a závisí na mnoha faktorech, jako jsou např. okolnosti trestného činu, 

individuální charakteristiky oběti a reakce a podpora okolí (Ptáček et al., 2009). 

1.5.2 Posttraumatická stresová porucha 

Praško (2011) hovoří o posttraumatické stresové poruše jako o zvláštním případu úzkostné 

poruchy, která se většinou rozvíjí po emočně těžké, stresující události, která se vymyká běžné 

lidské zkušenosti. Takovou traumatickou událostí může být např. válka, přežití přírodní 

katastrofy, přepadení, znásilnění nebo i autohavárie či požár. 

Čírtková (2009, s. 114) termínem posttraumatická stresová porucha označuje „soubor různých 

poruch chování a prožívání včetně fyziologických reakcí (poruchy spánku, potivost, třes, 

nevolnost apod.), které vznikají jako důsledek extrémního stresového prožitku“. Záludnost 

PTSP spočívá v tom, že příznaky mohou propuknout i po uplynutí delší doby od prožité 

traumatizující události.   

Mezi typické projevy PTSP dle Praška (2011) patří: 

 děsivé myšlenky, sny 

 neustále se vracející flashbacky 

 emoční otupělost 
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 vyhýbání se situacím připomínající prožité trauma 

 zvýšení arousalu ve fyziologických reakcích i psychice 

 spánkové potíže atd. 

 

Čírtková (2009, s. 118) uvádí tato kritéria pro diagnostikování PTSP: 

 existence traumatické události 

 znovuprožívání traumatické události 

 vyhýbání se podnětům souvisejících s traumatickou událostí 

 příznaky zvýšené aktivační hladiny 

 doba přetrvávání příznaků přesahující orientačně jeden měsíc 

 

Nolen-Hoeksema et al. (2012, s. 589–599) oproti tomu uvádějí čtyři skupiny symptomů PTSP: 

 odtrženost od každodenního života, otupělost, pocity odcizení, ztráta zájmu 

 opakované prožívání traumatu, sny, vzpomínky, živé obrazy 

 poruchy spánku a soustředění, nadměrná ostražitost 

 pocit provinění 

 

O výskytu PTSP u obětí znásilnění nejsou k dispozici přesná statistická data. Různé studie 

uvádějí různé informace. Sejbalová a Reguli (2011) tvrdí, že i po 18 měsících od znásilnění je 

PTSP diagnostikována u 75 % případů. Výskyt PTSP u obětí násilných trestných činů obecně 

je 40–60 %, přičemž u žen je riziko vzniku PTSP oproti mužům dvojnásobné. 
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Další studie hovoří ale o zcela jiných číslech. Barbara Rothbaum et al. (1992) vyšetřovali 

jednou týdně po dobu tří měsíců 95 ženských obětí znásilnění. Sledovali u nich rozvoj PTSP a 

došli k těmto závěrům. Při první setkání trpělo PTSP 94 % obětí. Pak výskyt symptomů u obětí 

prudce klesl, a po 35 dnech od traumatické události trpělo PTSP 65 %. Na konci studie po 94 

dnech byla PTSP diagnostikována u 47 % obětí. 

1.5.3 Deprese 

V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10, 2009, s. 206) je deprese popsána těmito 

symptomy: snížená energie a aktivita, zhoršená nálada, narušená schopnost koncentrace, 

problémy se spaním, nechuť k jídlu, pocity viny a beznaděje atd. Podle počtu příznaků se 

rozlišuje lehká, střední a těžká forma deprese. 

Frank a Stewart (1984) sledovaly ve své studii devadesát obětí znásilnění po čtyři týdny od 

napadení a evidovaly u nich známky deprese. 43 % obětí splňovalo kritéria pro diagnostikování 

těžké depresivní fáze. Mezi nejčastější symptomy patřily poruchy spánku a dysforie. Další 

zkoumání prokázalo značné zlepšení symptomů po třech měsících od incidentu a po 6–12 

měsících stabilizaci nálady u většiny obětí. 

Kilpatrick (2002) se na základě celostátní studie domnívá, že oběti znásilnění trpí příznaky 

těžké deprese třikrát častěji než ženy, které nebyly nikdy obětí žádného trestného činu. U 33 % 

obětí znásilnění se objevily i sebevražedné myšlenky. 

1.5.4 Dopad znásilnění na partnerský život oběti 

V důsledku znásilnění jsou často narušeny sociální vztahy oběti. Snižuje se u nich nebo zcela 

mizí pocit osobního bezpečí v interakci s ostatními. Problémy se objevují při navazování 

nových vztahů (zvláště s opačným pohlavím) i v oblasti vztahů již navázaných. Silně ovlivněny 

znásilněním jsou zejména partnerské vztahy oběti a její budoucí milostný život. Pro oběti je 

zpravidla obtížné znovu obnovit sexuální život. Nemusí tomu však tak být vždy. Jak tvrdí 

Ptáček et al. (2009, s. 268), existují i případy, kdy se u znásilněných žen objevuje hypersexuální 

chování vysvětlované touhou znovu získat kontrolu nad svým životem. Benedict (2003) 

dodává, že při snaze o obnovení milostného života obětem pomáhá uvolnit vztek, což může mít 

za následek i sexuálně agresivnější jednání. 
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Láska je podle Williho „boj o dorozumění a udržování naděje navzdory tomu, že nikdy nemůže 

být zcela naplněna,“ (Willi, 2006, s. 19). A přesně takový boj nastává v případě, kdy znásilnění 

vstoupí do života dvou partnerů. Situace je složitá a náročná nejen pro oběť ale i pro jejího 

partnera, který s ní od momentu, kdy se mu rozhodne svěřit, začne trauma prožívat. Pro vztah 

mezi nimi je to velká zkouška, ale pokud se partnerovi podaří situaci zvládnout a vyrovnat se s 

tím, co se stalo jeho družce, může jeho podpora a porozumění vést k rychlejšímu návratu oběti 

k normálnímu životu. Partnerka v době po znásilnění partnera až zoufale potřebuje. Do značné 

míry se na něm může stát i závislá. Proti této intenzivní potřebě však stojí výčitky z toho, že 

lásku a péči, která je jim poskytována navzdory značným emocionálním výkyvům, nemohou 

oplácet (Benedict, 2003). 

Rellini (2006, s. 100) za hlavní problémy, které se vyskytují ve vztazích obětí po znásilnění, 

označuje potíže s emocionální komunikací mezi partnery, nerovnováhu rozdělení moci a 

kontroly a problémy s důvěrou. 

Jak bylo již zmíněno, první komplikace nastávají v moment, kdy se oběť rozhodne svěřit se 

svému partnerovi. Toto rozhodnutí provázejí velké obavy z partnerovi reakce. Helen Benedict 

(2003) se domnívá, že pro ženy je mnohem snazší pochopit, čím si oběť při znásilnění prochází 

než pro muže. Je to tím, že ženy provází obava ze znásilnění prakticky celý život. Většina z žen 

se již někdy setkala s nějakou formou sexuálního obtěžování – obtěžující telefonáty, chlípné 

pohledy, dotěrné doteky ve veřejné dopravě či zkušenost s exibicionisty. Díky tomu je pro ně 

snazší vcítit se do toho, co oběť prožívá. Pro muže je tento druh strachu cizí, a proto z jejich 

strany často dochází k zraňujícím reakcím a nepochopení. 

Rozdílnost reakcí mužů a žen na znásilnění spočívá také ve schopnosti projevovat hněv. 

Benedict (2003, s. 153) říká, že „muže často rozladí, že se ženy po znásilnění nerozzuří,“ a že 

se nechtějí hned pomstít, pronásledovat pachatele a fyzicky mu ublížit. Muži a ženy pracují s 

hněvem rozdílně. Ženy jsou od mala vychovávány, aby vztek potlačovaly. Na místo toho, aby 

ho projevovaly, se stáhnou do sebe. Někdy pláčou. Někdy se snaží od dané situace utéct. Jindy 

se dokonce začnou omlouvat. Ženy se během života naučily, že když se rozzuří, muži je neberou 

vážně, jsou pro ně „hysterky“. Odlišnosti v projevech hněvu vycházejí po znásilnění najevo. 

Zatímco s muži lomcuje vražedný vztek – na násilníka, na sebe sama, že nebyl schopný ženu 

ochránit, i na oběť, že dopustila, co se stalo, žena je vyděšená. Pokud je v tu dobu vůbec schopná 

pociťovat vztek, většinou ho obrací proti sobě nebo se ho snaží potlačit. Muž naproti tomu často 
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začne hněv verbálně i konativně projevovat a plánuje si to s útočníkem osobně vyřídit. Na oběť 

leckdy úplně zapomene. Žena se tak nejen musí vyrovnávat s tím, co se jí před chvíli stalo, ale 

nakonec může zápasit i se strachem z muže, kterému se svěřila a vybrala si ho za svého utišitele. 

Situace, která po znásilnění nastala, je značně složitá a náročná nejen pro oběti, ale i jejich 

partnery. Ti často zápasí se vztekem vůči pachateli, vyčítají si, že oběť nemohli ochránit a 

obávají se, jak to teď bude dál, zda má jejich vztah šanci to vydržet. Dá se říci, že s oběťmi 

prožívají jejich trauma. „U mnoha z nich se projevují stejné symptomy – noční můry, fobie, 

záchvaty zuřivosti, pocity viny, sebeobviňování, nenávist vůči sobě samému, strach,“ píše 

Benedict (2003, s. 158). A podobně jako oběti jsou na to často sami. Nechtějí sdělit svým 

blízkým, co se stalo, ze strachu, aby nenarušili soukromí oběti, a také se obávají solidarity přátel 

s pachatelem. Mají vystupovat v roli ochránce a utěšitele, ale sami jsou vyděšení. Kromě toho 

se leckdy musejí vypořádat i s tím, že jim partnerky mohou dávat najevo opovržení, protože v 

danou chvíli opovrhují muži obecně. Přenést se přes to a vydržet toto období je pro muže značně 

náročné. Klíčové je ale tuto fázi přestát, dát partnerce najevo, že je stále milovaná a poskytovat 

ji tak korektivní zkušenost, že ne všichni muži jsou stejní (Benedict, 2003). 

Dalším problémem, který může nastat mezi partnery, je žárlivost. Muže začnou pronásledovat 

myšlenky, že jim jejich žena byla vlastně nevěrná. Přemýšlejí nad tím, zda se jí třeba znásilnění 

nelíbilo, jestli dosáhla orgasmu atd. Zároveň si ale uvědomují absurdnost a nesmyslnost 

takových myšlenek, stydí se za ně a vyčítají si je. 

Úskalím znásilnění je také to, že proces zotavení trvá dlouho. Partneři se zcela logicky dostávají 

z traumatu rychleji než oběti a tak se po poměrně dlouhou dobu musí potýkat s tím, že ve vztahu 

dávají víc, než dostávají, což je značně psychicky náročné. Jsou unavení a netrpěliví. Chtějí, 

aby bylo vše jako dřív. Mají strach, že se oběti nedaří lépe. Nakonec může dojít i na podezřívání. 

Nezneužívá znásilnění, aby nemusela plnit běžné povinnosti? Snaží se vůbec se zotavit? Dalším 

zdrojem problémů, může být zvýšená závislost oběti na partnerovi (Benedict, 2003). 

V případě, že oběť v době znásilnění nemá žádného partnera, značně tato zkušenost ovlivní 

jeho budoucí výběr i způsob hledání. Seznamování se s novými lidmi, zvláště pak 

s muži, je doprovázeno úzkostí, nejistotou a obavami. Oběti také prožívají silný strach z prvního 

milování. Obávají se opětovné ztráty kontroly, návratu děsivých vzpomínek i reakce partnera 

na případné komplikace. Pokud se ale oběti podaří najít milujícího a chápajícího partnera, může 

navázání vztahu s ním překonat veškeré asociace spojené se znásilněním (Benedict, 2003). 
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1.5.4.1 Komplikace v sexuálním životě partnerů 

I normálně je sexualita značně ožehavým tématem mezi partnery a pro leckteré páry je složité 

o sexu mluvit i za normálních okolností. Pokud byl jeden z partnerů znásilněný, situace je ještě 

mnohem komplikovanější. Sexuální život je pro dotyčného zdrojem bolesti a strachu. 

Muži často touží po tom obnovit sexuální život, ale obávají se o tom s partnerkou hovořit. Mají 

strach, aby si partnerka nemyslela, že na ni vyvíjí nátlak. Kromě toho se také bojí toho, aby si 

při styku nepočínali jako pachatel. Jejich obavy jsou rozhodně na místě. Komplikace mohou 

nastat ale i v případě, kdy žena nabude pocitu, že už pro svého partnera není přitažlivá. Ženy se 

tedy také často nacházejí v rozporu z touhy udělat partnerovi radost, z obav, že po nich partner 

po znásilnění již netouží a z pocitu, že na obnovení sexuálního života ještě nejsou připravené. 

Klíčové je v tuto chvíli obavy verbalizovat (Benedict, 2003). 

Van Berlo a Ensink (2000) ve svém článku shrnují studie zaměřené na dopady znásilnění na 

sexuální život oběti a docházejí k závěru, že po znásilnění je u většiny žen pozorovatelné značné 

snížení frekvence sexuálního kontaktu. Stejně snížená je i míra uspokojení z pohlavního styku 

a potěšení z něj nejméně po dobu jednoho roku. Van Berlo a Ensink (2000) zdůrazňují 

propojenost sexuálních problémů a dalších psychologických následků znásilnění, jakými jsou 

např. PTSP a deprese. 

Holstrom a Burgess ve svých výzkumech zjistily, že se u obětí často po znásilnění objevují 

flashbacky, dočasné opovrhování fyzickými doteky, změny v reakcích na sexuální stimulaci a 

obavy z reakce partnerů na znásilnění (cit. dle Becker et al., 1986, s. 38).   

O vzpomínkách na znásilnění, které se obětem mohou vybavovat během soulože, a to zejména 

v pozicích, při kterých k němu došlo, hovoří i Helen Benedict. Podle její práce dochází také k 

utlumení libida a zmírněnému pocitu vzrušení. Objevují se i komplikace s vyvrcholením. V 

důsledku změn a pocitu většího bezpečí a uvolnění ve společnosti žen se oběti často obávají, 

zda nedošlo ke změně jejich sexuální orientace. Neexistují však žádné důkazy o změně sexuální 

orientace následkem znásilnění (Benedict, 2003, s. 119). 

Helen Benedict se domnívá, že většina žen je schopna obnovit sexuální život asi 6 týdnů po 

znásilnění (Benedict, 2003). K jiným závěrům došla Ellis (1981) při své studii 116 obětí 

znásilnění. Podle ní se většina žen zotaví během 4-6 měsíců. Jen u 10–20 % z nich přetrvávají 
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problémy v oblasti intimního života déle. 

Znásilnění vždy otřese vztahem a to bez ohledu na to, jak dlouho daný vztah trvá nebo jak je 

pevný. Je to velká a náročná zkouška plná obav, bolesti a křivd. Pokud se ale partnerům podaří 

tyto komplikace ustát, může to přinést velké sblížení, a to i v intimní sféře (Benedict, 2003). 

1.6 Psychologická pomoc obětem znásilnění 

Čírtková (2009) uvádí, že dopad trestného činu na oběť je individuální. To, v jaké míře ovlivní 

prožitá zkušenost další chování a prožívání oběti, závisí na mnoha faktorech (např. previktimní 

osobnost oběti, okolnosti trestného činu a reakce nejbližšího okolí). Jedním z takových faktorů 

může být i vyhledání odborné pomoci.  

Oběť může vyhledat pomoc u policie, lékařů, využít služeb krizových linek či center nebo 

vyhledat terapeuta. Odborníci obvykle doporučují obětem pro větší pocit bezpečí jako 

terapeutky ženy (Čírtková, 2009). 

Krulová (2010, s. 87) ve své práci uvádí, že krizová intervence a případná terapie se zpravidla 

soustřeďuje na práci s úzkostí, strachem a dalšími posttraumatickými symptomy Terapeut 

pomáhá oběti pochopit, že nenese vinu za to, co se stalo, že neměla na výběr a že není 

zodpovědná za to, co se jí přihodilo. Dále vede oběť k tomu, aby vnímala své aktuální chování 

a prožívání jako přiměřené a pochopitelné a dala mu volný průchod. Terapeut by měl vytvářet 

bezpečné prostředí umožňující uvolnění těchto emocí. Současně by se měl vyvarovat 

odsuzování chování oběti a projevům nedůvěry vůči ní. 

Ačkoli dnes můžeme nalézt nespočet terapeutických směrů, ze kterých každý preferuje jiné 

léčebné postupy a metody, existují jisté společné faktory v procesu uzdravování pro všechny z 

nich. Mezi takové faktory patří např. terapeutický vztah, vliv pozitivního očekávání či 

Hawthornský efekt. Oproti tomu za specifické faktory můžeme považovat procesy zvyšování 

vědomí, práce s katarzí, manipulace s následky či práce s podmíněným podnětem (Prochaska a 

Norcross, 1999). 

1.6.1 Psychodynamická psychoterapie v pomoci obětem sexuálního násilí 

Psychodynamická psychoterapie se zabývá zkušeností znásilnění ve vztahu k zážitkům z 

dětství. Cílem je, aby klientka přijala traumatickou událost jako součást svého života. Pro léčbu 
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traumatu ze znásilnění se používá zpravidla krátkodobá psychodynamická psychoterapie. Při 

ní se pracuje na zmírnění konfliktu schémat, ke kterému došlo po prožití traumatické 

zkušenosti. Trauma může zásadně změnit způsob nazírání oběti na sebe i na okolní svět. Tento 

konflikt je náročný a nepříjemný, a tak se oběť přirozeně pokouší se mu vyhnout, utéci od něj. 

Terapeut by měl vyhýbání se nepříjemným emocím reflektovat a citlivě s ním pracovat. V 

průběhu terapie pak dochází k převyprávění traumatu, integrování zkušenosti do svého života 

a uvědomění si adekvátnosti vlastních reakcí. Klientka by měla v terapii opětovně nabýt pocitu 

kontroly nad svým životem. Terapie pak vede ke zmírnění symptomů PTSP a nabízí uchopit 

danou zkušenost jako příležitost k dalšímu rozvoji. Krátkodobá psychodynamická terapie je 

vhodná spíše pro oběti ojedinělého útočného znásilnění. V případě déle trvajícího sexuálního 

zneužívání by byla vhodnější dlouhodobá terapie (Ciprová, 2014). 

1.6.2 KBT 

Výchozím předpokladem KBT je, že co má člověk naučené, se lze odnaučit. Traumatická 

událost vede k vytvoření nových podmíněných spojů. Proto, když se setkáme se situací, která 

se podobá předchozí nepříjemné zkušenosti, vybaví se nám vzpomínky a prožitky na původní 

událost. Proto máme tendence se takovým situacím vyhýbat. V důsledku vyhýbavého chování 

nemá oběť možnost získat korektivní zkušenost. KBT tedy pracuje na změně tohoto typu 

jednání. Uplatňuje tyto metody: edukace, abreakce, systematická desenzibilace v myšlenkách i 

in vivo, kognitivní restrukturalizace, řešení problému atd. Terapie KBT je vhodná pro klienty, 

kterým nevadí direktivní přístup a jasně strukturovaný program (Ciprová, 2014). 

1.6.2.1 Program STEPS 

V organizaci Centrum pro oběti znásilnění v Aarhusu se rozvíjí terapeutický program STEPS13, 

který kombinuje individuální a skupinovou práci s oběťmi znásilnění a jejich blízkými. 

Terapeutické skupiny se scházejí po dobu 8 týdnů v počtu 4–6 klientů. V první fázi se vytváří 

osobní anamnéza a stanovují se cíle. Klientky mají za úkol popsat svůj příběh, nejdříve 

písemně, pak ústně. Tématy dalších setkání jsou např. sexualita či možnost oznámení napadení 

na policii. Program umožňuje i osobní setkání s příslušníkem policie v bezpečném prostředí. 

Klientky také dostávají řadu úkolů, na kterých mají ve volném čase pracovat. V rámci 

posledního sezení probíhá evaluace terapie. Po 6 a 12 měsících od skončení terapie ještě 

dochází k jednorázovým konzultacím (Ciprová, 2014). 
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Iva Bcanic et al. (2014) se zaměřila na zkoumání účinnosti programu STEPS. Ve své studii 

sledovala 55 obětí znásilnění, které zažily znásilnění a absolvovali program STEPS. Oběti byly 

vyšetřeny před započetím programu, krátce po jeho ukončení a znovu po šesti a dvanácti 

měsících po konci programu. Analýza výsledků vyšetření prokázala značné zmírnění 

sexuálních následků, vzteku a symptomů PTSP, úzkosti, deprese a disociace.  
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2 VÝZKUMNÁ ČÁST  

Výzkumné šetření je zaměřeno na ženské oběti přepadového znásilnění. Jedná se o kvalitativní 

analýzu partnerského života obětí znásilnění. Konkrétní dopady znásilnění právě na partnerský 

život lze označit za málo probádanou oblast, výzkumná sonda by měla vést k základní orientaci 

v dané problematice.  

Struktura empirické části a ideový plán výzkumu byly vytvořeny na základě informací od 

autorů (Hendl, 2008; Miovský 2006) zabývajících se kvalitativním výzkumem.  

 

2.1 Teoreticko-kritická analýza stavu poznání 

V teoretické části práce byly zpracovány informace, sloužící pro základní orientaci 

v problematice znásilnění. Jen zlomek odborné literatury popisuje dopady znásilnění na 

partnerský život oběti. Částečně se danému tématu věnuje Helen Benedict (2003), která ve své 

knize uvádí několik výpovědí obětí znásilnění a jejich partnerů. Základní výstupy z těchto 

zpovědí byly uvedeny v teoretické části. Bohužel v knize nejsou uvedeny podrobnosti o získání 

daných dat ani o jejich analýze. Ještě více okrajově se o dané problematice zmiňuje Rellini 

(2006). Výzkumné šetření, které provedly Ahrens a Aldana (2012) se sice zaměřuje na změny, 

které nastanou ve vztazích po sdílení prožití této traumatické události, ale jedná se o vztahy 

s blízkými obecně (rodina, přátelé, partneři). Konkrétně partnerskými vztahy se studie 

nezabývá. Pohled z druhé strany (osob blízkých oběti) pak nabízí ve své studii např. Remer a 

Ferguson (2011) nebo van Wijk a Harrison (2014).   

Existuje také mnoho studií zabývajících se sexuálním životem oběti po prožitém znásilnění. 

V teoretické části jsou zmíněny poznatky od autorů Helen Benedict (2003), van Berlo a Ensink 

(2000) a Becker et al. (1986). Dále se sexuálním následkům věnovali např. Rellini a Heiman 

(2006) nebo Marendaz a Wood (1999). 
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2.2 Cíl výzkumného šetření 

Cílem výzkumu je zjistit, jak participantky vnímají a hodnotí svůj partnerský život po prožitém 

znásilnění. V následujícím kvalitativním výzkumném šetření jde o snahu porozumět 

individuální žité zkušenosti žen, které se staly oběťmi tohoto trestného činu. Ke zkoumání je 

přistupováno bez očekávání a předem stanovených hypotéz. 

 

2.3 Metodologie 

2.3.1 Obecný metodologický rámec výzkumného šetření 

Pro účely výzkumného šetření byl zvolen kvalitativní typ výzkumu. Výzkumné šetření bylo 

provedeno metodou polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi participantkami, které se staly 

oběťmi přepadového typu znásilnění. K vyhodnocení získaných dat z rozhovorů byla použita 

interpretativní fenomenologická analýza (dále již jen IPA). Dané metody byly zvoleny, protože 

umožňují se co nejvíce přiblížit porozumění žité zkušenosti participantek (Šuráňová 2013; 

Říháček et al., 2013). 

2.3.2 Výzkumný soubor 

2.3.2.1 Výběr participantek 

Participantky byly zvoleny na základě kritéria pohlaví a ojedinělé zkušenosti s přepadovým 

typem znásilnění. Vzhledem k celkovému zaměření práce byly vybrány výhradně ženy. Pro 

rozdílnost dopadu útočného a vztahového znásilnění na oběť bylo důležité zacílit výzkumné 

šetření pouze na jeden z těchto dvou typů znásilnění. Díky navázání kontaktu s obětí útočného 

znásilnění z předchozího výzkumu prováděného na středního škole, byla jako kritérium 

stanovena právě zkušenost s tímto typem znásilnění. Aktuální věk participantek ani věk, při 

kterém došlo ke znásilnění, nehrál při výběru roli. Ostatními rozlišovacími kritérii se vzhledem 

k účelům výzkumu nebylo nutné zabývat. 

Účastnice výzkumného šetření byly vybrány metodou sněhové koule. V rámci nulté fáze byla 

oslovena participantka z předchozího výzkumu. Ta poté doporučila další potencionální 

participantky. 
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2.3.2.2 Popis vzorku participantek 

Participantkami ve výzkumném šetření jsou čtyři ženy, které byly znásilněny před 4–6 lety. 

Všechny se staly oběťmi přepadového typu znásilnění. Participantky budou podrobněji 

charakterizovány v následující kapitole. Všechny citlivé údaje (jméno, příjímení, věk, povolání, 

jména partnerů) byly vynechány nebo upraveny, aby nebylo možné participantky identifikovat 

a bylo tak zachováno jejich soukromí. 

2.3.2.3 Charakteristika participantek 

Aneta 

Anetě je 31 let. Pracuje v oblasti informačních technologií. Když byla mladší, žila převážně 

nezávaznými vztahy. Ve 23 letech si pak našla partnera Tomáše, kterého si později vzala za 

muže a jsou spolu dodnes. Aneta byla před šesti lety znásilněna. Stalo se to, když se vracela 

domů vlakem. Pár minut poté, co se vlak rozjel, k ní zezadu přistoupil neznámý pachatel, rukou 

ji zacpal ústa, aby nemohla křičet a ke krku jí přiložil nůž. Pod pohrůžkou, že Anetu zabije, ji 

odtáhl na nejbližší záchody, kde ji znásilnil. 

Monika 

Monice je 21 let. Studuje vysokou školu humanitního zaměření. Než došlo ke znásilnění, měla 

jeden vážný vztah, který trval asi rok a půl. Napadena byla před čtyřmi roky, když se vracela 

přiopilá domů z večírku. Pachatel ji zavlekl do lesa, který je kousek od jejího bytového domu, 

a tam ji znásilnil. Po znásilnění se Monice nepodařilo navázat žádný dlouhodobý vztah. 

Tereza 

Tereze je 29 let a pracuje jako účetní. V době znásilnění byla rok s partnerem Ondrou. Před ním 

měla tři vztahy, které trvaly vždy maximálně rok. Tereza byla znásilněna před čtyřmi lety. 

K pohlavnímu styku ji donutil taxikář, který ji vezl domů. Tři měsíce po znásilnění se s Ondrou 

rozešli. Od té doby žije Tereza převážně nezávaznými vztahy. Na dlouhodobější vztah, jak sama 

říká, není připravená. 
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Dana 

Daně je 35 let. Pracuje jako manažerka v jedné zahraniční firmě. Před znásilněním zažila Dana 

dva vážné vztahy. S Michalem, se kterým se střídavě rozcházeli a scházeli po dobu asi osmi let. 

A s Davidem, se kterým byla i v době, kdy byla napadena. Asi půl roku po znásilnění se 

s Davidem rozešli. Dnes je Dana s novým partnerem Honzou. 

2.3.3 Sběr a zpracování materiálu 

2.3.3.1 Oslovení participantek a sběr materiálu 

Jako první byla s žádostí o účast na výzkumném šetření kontaktována participantka zvolená v 

nulté fázi výběru. Oslovena byla e-mailem, který obsahoval informace o povaze výzkumu. 

Participantka s účastí na výzkumném šetření souhlasila a na základě dohody vzniklé v rámci 

následné e-mailové a telefonické komunikace, oslovila další participantky s žádostí o účast. Se 

svolením participantek byly autorce předány jejich kontaktní e-mailové adresy, na které pak 

odeslala oficiální žádost o účast na výzkumném šetření. Na základě další e-mailové a 

telefonické komunikace byly domluveny individuální schůzky s participantkami. 

Vybranou metodou pro získávání kvalitativních dat se stal polostrukturovaný rozhovor. V rámci 

metody byla, jak doporučuje Hendl (2008, s. 174) a Miovský (2006, s. 159), předem vytvořena 

osnova rozhovoru, která specifikuje zaměření otázek. Polostrukturované rozhovory se zdály být 

vhodnou metodou vzhledem k charakteristice výzkumného šetření a to z toho důvodu, že 

umožňují citlivé vedení rozhovoru a zároveň dostatečnou volnost vyjadřování myšlenek pro 

participantky (Hendl, 2008; Miovský 2006). Celkově je tak možné získat více detailnějších 

poznatků. 

2.3.3.2 Osnova rozhovoru 

Osnova polostrukturovaného rozhovoru byla tvořena otázkami, které byly zformulovány na 

základě studia odborné literatury a po konzultaci s vedoucí práce. Otázky se dají tematicky 

rozdělit do čtyř hlavních oblastí: 

 otázky týkající se partnerského života před prožitým znásilněním 

 otázky týkající se samotného znásilnění 
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 otázky týkající se partnerského života po znásilnění 

 otázky týkající se současného partnerského života 

 

Takto pak vypadala připravená osnova s konkrétními otázkami: 

 Jak vypadal Váš partnerský život, než došlo ke znásilnění?  

 počet vztahů, délka jejich trvání, vztah k sexu, frekvence intimního sblížení 

 V kolika letech a za jakých okolností jste byla znásilněna? 

 V případě, že participantka měla partnera v době znásilnění: 

 Trvá vztah s partnerem, se kterým jste byla v době znásilnění, dodnes? Pokud 

ne, za jak dlouho po dané události vztah skončil a za jakých okolností? 

 Jak byste hodnotila Váš vztah v době, než došlo ke znásilnění? A jak potom? 

 Svěřila jste se partnerovi, že jste byla znásilněna? 

 Jak reagoval na to, když jste mu řekla, co se stalo? 

 Jak jste se cítila, když jste mu o znásilnění řekla? 

 Jaké pocity jste prožívala ve vztahu k partnerovi po znásilnění? 

 Jak vypadal Váš vztah potom, co jste zažila znásilnění? Změnilo se něco nebo 

zůstalo vše jako dřív? 

 Jak vypadal Váš sexuální život?   

 Jaký byl Váš vztah k sexu? 

 Myslíte, že existuje něco, co znásilnění vašemu vztahu sebralo, a něco, co 

přineslo? 
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 Jak vypadal Váš partnerský život, než došlo ke znásilnění?  

 Jaký byl/je Váš vztah k mužům obecně? 

 Jak jste se cítila při seznamování se s cizími muži? 

 Jak vypadá Váš partnerský život dnes? 

 Jak hodnotíte svůj současný partnerský život? 

 

V průběhu rozhovoru se formulace některých otázek jemně lišily a jejich pořadí bylo 

přizpůsobeno směru, kterým se rozhovor ubíral. Osnova dobře posloužila k tomu, aby se při 

rozhovoru neodbíhalo od tématu. Metoda polostrukturovaného rozhovoru přitom umožňovala, 

aby se participantky mohly volně vyjadřovat k jednotlivým otázkám. V rozhovorech byla různě 

exponována jednotlivá témata, podle toho, zda se jim participantky věnovaly více či méně. V 

průběhu rozhovoru také vznikly nové doplňující otázky, které reagovaly na výpovědi 

participantek a umožnily tak více se přiblížit porozumění jejich prožité zkušenosti. 

2.3.3.3 Průběh rozhovorů 

Vzhledem k povaze výzkumného šetření bylo důležité najít vhodné prostory pro jeho realizaci. 

Podstatné bylo, aby se participantky cítily na zvoleném místě bezpečně a uvolněně. Na základě 

dohody s účastnicemi výzkumné sondy probíhaly rozhovory v klubovně nejmenovaného 

občanského sdružení, která byla za účelem výzkumu autorce zapůjčena. V místnosti bylo 

zajištěno soukromí. Rozhovory trvaly v průměru 50 minut a byly se svolením participantek 

nahrávány na diktafon. 

2.3.3.5 Zpracování materiálu 

Za způsob transkripce dat byl zvolen doslovný přepis. Přepisy rozhovorů nebyly nijak 

upravovány. Obsahují tedy i hovorové či nespisovné výrazy, výplňkové výrazy, nedokončené 

věty atd. Ani při doslovné transkripci však nelze zachovat vše. Z přepisu se vytratily např. různé 

doprovodné zvuky, informace o síle hlasu, emocionálním ladění hlasu či o neverbální 

komunikaci. I přes tyto faktory poskytují přepsané rozhovory dostatek dat pro provedení jejich 

analýzy (Hendl, 2008; Miovský 2006). 
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2.3.3.6 Etické aspekty výzkumného šetření 

Všechny participantky se výzkumu zúčastnily dobrovolně a stvrdily to i podpisem 

informovaného souhlasu (viz. Příloha I.). Během studie jim byla dobrovolnost účasti opakovaně 

zdůrazňována, stejně jako záruka anonymity všech dat. Informovaný souhlas obsahoval 

informaci, že se rozhovor bude nahrávat, a že osobní data budou uchována v souladu se 

Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Participantky svým souhlasem umožnily, aby 

se výsledky studie staly součástí publikovaných sdělení. Účastnice výzkumného šetření byly 

také informovány o možnosti kdykoli participování na studii přerušit nebo zcela ukončit. 

2.3.4 Metoda analýzy dat 

Interpretativní fenomenologická analýza se pokouší o zachycení a přiblížení prožité lidské 

zkušenosti. Jejím cílem je porozumět světu daného člověka a pochopit, jak vnímá a vysvětluje 

si události, situace, zkušenosti (Říháček et al., 2015). Díky těmto charakteristikám byla za 

účelem výzkumného šetření zvolena právě tato metoda analýzy dat.  

IPA je metoda, která vychází z fenomenologie, hermeneutiky a ideografie. Z fenomenologie si 

tato metoda bere hlavně způsob nahlížení na svět (Šuráňová, 2013, s. 106). Při výzkumném 

šetření byl kladen důraz na transcendentální epoché – na odsunutí všech předchozích vědomostí 

a zkušeností s danou problematikou do pozadí pro dosažení co nejpřesnějšího porozumění 

zkušenosti participantek. 

Participantky zažívají a prožívají každá svým způsobem a na základě toho si konstruují vlastní 

realitu, ve které různým věcem, lidem a událostem připisují různé významy. IPA umožnila, aby 

bylo nahlédnuto na tyto významy. Díky tomu IPA přinesla rekonstrukci skutečnosti tak, jak ji 

vnímají participantky (Šuráňová, 2013, s. 106). 

Pro správné použití analýzy bylo třeba, aby si autorka osvojila jisté dle Hendla (2008, s. 268) 

potřebné vlastnosti: umění naslouchat, pozorovat a vytvářet empatické spojení 

s participantkami. Stejně tak důležité bylo, aby autorka do výzkumného šetření nevstupovala 

s žádnou předem danou hypotézou a aby byla schopna reflektovat, co do intepretací vnáší sama 

a co do nich opravdu vkládá respondent (Šuráňová, 2013, s. 105, 107). 
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V rámci analýzy byl dodržen následující postup, který doporučuje i Říháček et al. (2013, s. 17–

22): 

1) Čtení a opakované čtení  

 Při prvním kroku analýzy šlo o vžití se do světa a prožívání participantek. 

Přepisy byly opakovaně čteny a autorka si i opětovně pustila nahrávku 

rozhovoru. 

2) Tvorba počáteční poznámek a komentářů 

 Jednalo se o zachycení všeho podstatného a zajímavého. Všechny rozhovory 

byly vytištěny a opatřeny komentáři. Důležité části byly podtrhány a 

zvýrazněny. 

3) Rozvíjení vznikajících témat  

 V této fázi již autorka pracovala více s vlastními poznámkami než s přepisem 

textu. Z komentářů vznikaly stěžejní témata zachycující zkušenost participantky. 

4) Hledání souvislostí napříč tématy  

 Poté, co byla témata zformulována, začala autorka hledat vztahy mezi nimi. 

Některá témata se stala hlavními jiná vedlejšími, jiná byla spojena. Některá 

témata byla také vyřazena. 

5) Analýza dalšího případu 

6) Hledání vzorců napříč případy  

 V této fázi došlo k propojení jednotlivých analýz. Mezi jednotlivými případy se 

hledaly souvislosti, vztahy a vzorce. 

V rámci použití metody IPA bylo na zkušenost nahlíženo jako na výsledek společného sdílení 

participanta a výzkumníka (z pohledu IPA je i výzkumník participantem). Zároveň ale tyto dvě 

strany zůstaly odlišené. Byla využita práce s hermeneutickým kruhem a tzv. dvojitá 

hermeneutika – kdy se participantky pokoušely porozumět své zkušenosti s daným fenoménem 

a autorka se snažila pochopit, jak k danému porozumění participantky dospívají. Autorka 
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vnášela do analýzy sama sebe při komentování (interpretování), což je dle IPA v pořádku, 

protože i to, co pochází od výzkumníka je ovlivněno zkušeností participantek a tak výsledek 

vzniká jako společné úsilí obou (Říháček et al., 2013, s. 11). Výsledky analýzy byly navíc vždy 

podpořeny výhradně přímo citovanými výroky participantů. 

2.3.5 Zdroje validity výzkumného šetření 

Při využívání metody IPA je důležité přistupovat k fenoménům tak, jako bychom je viděli 

prvně. To je ale při plánování výzkumu a zpracování teoreticko-kritické analýzy stavu poznání 

složité. Před výzkumným šetření si autorka musela uvědomit veškeré poznatky, které o dané 

problematice získala, a odsunout je do pozadí, aby se fenomény mohly přirozeně jevit a bylo 

umožněno dostat se co nejvíce k věcem samým. Stejně autorka postupovala i při analýze dat a 

vyhodnocení výsledků. K datům bylo přistupováno nestranně a s dostatečnou mírou 

sebereflexe. Validita dat byla také zajištěna způsobem interpretace, která se zakládá výhradně 

na přímých citacích participantek. 

2.3.6 Výstupy výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření je se přiblížit porozumění žité zkušenosti participantek a dozvědět 

se tak co nejvíce dané problematice. Očekávaným výstupem tedy je detailní svědectví 

participantek o jejich partnerském životě před a po znásilnění. Výsledkem by měl být vhled do 

jejich životního světa. Lze předpokládat, že dané poznatky umožní formulaci několika hypotéz, 

které by mohly být rozvedeny a dalšími metodami testovány a ověřovány na větším vzorku 

respondentů v diplomové práci. 

2.4 Výsledky výzkumného šetření 

V rámci výzkumného šetření byla provedena analýza žité zkušenosti participantek 

s přepadovým znásilněním zaměřená na jejich partnerský život po traumatickém zážitku. 

Z analýzy vzešlo několik klíčových témat, která vystihují zkušenost participantek. Ne vždy se 

každé z témat vyskytovalo u každé z participantek. Některá byla přítomna třeba i jen u jedné 

z účastnic výzkumného šetření. Jsou zde uvedena proto, že se z rozhovoru zdála být pro danou 

participantku důležitá. Všechna témata jsou vypsána níže. Některá z nich jsou dále rozvedena 

a podpořena citacemi autentických výpovědí participantek. 
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Než došlo ke znásilnění, byla jsem se svým partnerským životem spokojená 

Obavy z partnerovi reakce po odhalení znásilnění 

Nechtěla jsem na to být sama, potřebovala jsem, aby byl můj partner se mnou 

Partnerova reakce po tom, co jsem mu řekla o znásilnění, mě vyděsila 

Strach o partnera, že se z toho psychicky nezotaví 

Vliv partnera na proces uzdravování 

Závislost na partnerovi 

Mrzelo mě, že tam nemůžu být pro partnera naplno 

Citlivěji vnímám jakýkoli nátlak 

Je těžké být s někým, koho se bojíte a zároveň ho milujete 

Sex už nepřinášel potěšení, ale komplikace 

Kvůli partnerovi jsem se o intimní sblížení pokusila dřív, než jsem na to byla připravená 

Cítila jsem tlak, abych se co nejdříve uzdravila 

Obavy, že si partner najde milenku 

Znásilnění ovlivnilo pokračování našeho vztahu 

Za rozchod může to, že přítel neunesl změny, které přineslo znásilnění do našich životů 

Znásilnění přineslo komplikace do dalších vztahů 

Stud a strach ze sdílení prožitého znásilnění s dalšími partnery 

Ve společnosti mužů, které dobře neznám, se necítím dobře 

Mnohem více času trávím s ženami než s muži 

Kdyby nedošlo ke znásilnění, byla bych v partnerském životě spokojenější 
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2.4.1 Nechtěla jsem na to být sama, potřebovala jsem, aby byl můj partner 

se mnou 

Ačkoli se participantky obávaly reakce partnerů, nakonec se jim všechny rozhodly svěřit. 

Důvody, které pro to uvedly, se převážně týkaly pocitu osamění a potřeby traumatický zážitek 

s někým sdílet. 

„Už jsem to nemohla vydržet. Potřebovala jsem ho.“ 

… 

„Strašně jsem to potřebovala s někým sdílet. Nebejt na to sama. Zároveň jsem potřebovala 

jeho ochranu.  Chtěla sem bejt s nim. Aby mě obejmul. Držel.“ 

(Aneta) 

„Toužila jsem po tom být s ním. To jeho jsem potřebovala. Věděla jsem, že mě miluje. 

Potřebovala jsem tu lásku cítit. Potřebovala jsem obejmout. Utišit. Slyšet od něj, že zas 

všechno bude v pořádku. Víte, i když jsme spolu byli krátce, tak to byl pro mě jeden 

z nejbližších lidí.“ 

(Dana) 

Tereza z odhalení znásilnění neměla obavy: „Ale i kdybych mu to říct nemusela, chtěla jsem. Věřila 

jsem, že mě podrží.“ Ale o potřebě partnera mít partnera u sebe, navzdory vzteku na něj i muže 

obecně, hovoří později také: „Asi jsem měla strach být sama. Potřebovala jsem někoho, kdo 

se o mě postará, i když on to dělal mizerně. Bylo to alespoň něco. On byl jediný blízký člověk, 

který věděl, co se děje. Nikomu jinému jsem to neřekla.“ 

(Tereza) 
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2.4.2 Partnerova reakce po tom, co jsem mu řekla o znásilnění, mě vyděsila 

Jedním z důležitých témat byla partnerova reakce po odhalení znásilnění. Participantky se 

obávaly, jak bude jejich partner reagovat, až mu o znásilnění řeknou, a jejich obavy se později 

ukázaly jako oprávněné. Všechny participantky, které měly v době znásilnění partnera a 

traumatický zážitek s ním sdílely, následně partnerova reakce značně vyděsila. Obávaly se, že 

by jim mohl ublížit. Dokládají to následující výroky. 

„Stál tam a vůbec se nehejbal. Myslela jsem, že v tu chvíli umřu. Byly to jak hodiny. Bála 

jsem se, co řekne. Přemýšlela jsem, že už ho třeba nikdy neuvidim. Úplně mi tekly slzy.“ Dál 

Aneta zkušenost rozvádí takto: „ Pamatuju si, že z něj šel strašnej chlad. Vyděsilo mě to. Ta 

surovost. Bála jsem se. V tu chvíli. Bála jsem se té změny. Že by mi třeba mohl taky ublížit.“ 

(Aneta) 

„Byla jsem vyděšená. Nikdy jsem ho takhle neviděla šílet. Bála jsem se, že mi dá facku, že mi 

ublíží.“ Později během rozhovoru Tereza ještě dodává: „Ta noc, kdy se to stalo, mě vyděsila. 

Nikdy jsem ho neviděla v takovym amoku. Napadalo mě, jestli je schopnej na mě takhle 

křičet, čeho ještě dalšího je schopnej.“ 

(Tereza) 

Dana popisuje pocity, které prožívala, když nalezla partnera v noci s lahví alkoholu uprostřed 

zdevastovaného obývacího pokoje. „To, co jsem viděla, mě vylekalo. Ta láhev mi připomněla 

toho útočníka. Jako bych znovu cítila jeho dech. Udělalo se mi špatně. Tak jsem utekla zpět 

nahoru a zamkla se. Bála jsem se, aby v opilosti nepřišel nahoru za mnou. A třeba něco. Asi 

jsem věděla, že by to za normálních okolností neudělal. Ale alkohol umí proměnit lidi ve 

zvířata.“ 

(Dana) 
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2.4.3 Mrzelo mě, že tam nemůžu být pro partnera naplno 

Přestože se participantky musely složitě vypořádávat s tím, co se jim právě stalo, nemyslely jen 

na sebe, ale i na své partnery.  Mrzelo je, že v důsledku znásilnění nemohou partnerovi vracet 

lásku ve stejné míře, v jaké se jim dostává.  

„Trápilo mě, že mu nemůžu dát to, co dřív. Tak moc si zasloužil být šťastný. Měla jsem pocit, 

že tím, co se mi stalo, jsem ho o to připravila.“ 

… 

„Já jsem mu nemohla být takovou oporou, jakou byl on mě. Neměla jsem na to sílu. Vždy 

jsem si myslela, že ve vztahu jsem skvělou partnerkou, o které každý muž sní. Vždy jsem 

v tomhle měla čisté svědomí. A teď najednou ne. Potřebovala jsem jen přijímat a nebyla jsem 

schopná nic dávat. Byly se mnou jenom starosti. Vyčítala jsem si, že tomu tak je. Já vím, že 

bych neměla, že nemůžu za to, co se mi stalo. Ale tenkrát jsem to tak cítila.“ 

(Dana) 

Aneta také pociťovala lítost. „… lítost, že nemůžu být pro něj, stáhla jsem se dost do sebe. 

Měla jsem výčitky. Měl to se mnou strašně složitý. Byla jsem náladová, pořád mu visela na 

krku. Přestala jsem dělat všechny ty malý věci, co dělaj vztah krásnej. Nebyla se mnou taková 

zábava jako dřív. Hodně jsem brečela. Z ničeho nic to najednou na mě vždycky přišlo. A on 

se s tím všim musel nějak vypořádat. Což určitě nebylo lehký. A on neřek ani slovo. Prostě 

tam pro mě byl. No a já se párkrát přistihla, že si přeju, aby se mu někdy stalo taky něco 

strašnýho, abych mu to mohla vrátit. To je dost hrozný, ne? No, ale je to tak. Pořád mám 

pocit, že mu něco dlužim.“ Později v rozhovoru ještě zmiňuje: „Měla jsem strašný pocity viny. 

Že už nejsem ta stará pohodová holka. Že mu nemůžu dát to, co dřív“. 

(Aneta) 

2.4.5 Znásilnění ovlivnilo pokračování našeho vztahu 

Znásilnění přineslo do života participantek řadu změn. V následující kapitole je doloženo, jak 

participantky vnímaly dopady těchto změn na svůj partnerský vztah a jaký vliv měly dané 

dopady dle účastnic výzkumu na pokračování jejich tehdejšího vztahu. Jedna z participantek je 
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s partnerem, se kterým byla v době znásilnění, dodnes. Zbylé dvě participantky již se stejnými 

partnery nejsou.  

Terezin vztah skončil asi tři měsíce po znásilnění. O konci vztahu hovoří Tereza takto:  

„Změnilo se snad všechno. Důvěra. Prostě se vytrácely ty hezký věci, kterých jsem si na 

Ondrovi cenila, a přibývaly ty, které mě odpuzovaly. Nebyla jsem už schopná s ním spát. Čím 

dál víc se mi hnusil. A on. Cítil to. Ke konci už se ani nesnažil s tím něco dělat.“ 

… 

„Šlo to z kopce. Bylo to plné nedorozumění. Zklamání. Vzteku. Bylo jen otázkou času, než to 

skončí.“ 

… 

„Myslím, že přineslo jen to, že se náš vztah rozpadl. Ale dneska jsem za to ráda. Alespoň jsem 

poznala, jaký doopravdy byl. Jinak by to asi trvalo dýl, než bych na to přišla.“  

(Tereza) 

I Daně se rozpadl vztah v poměrně krátké době po znásilnění. S partnerem se snažili situaci 

společně zvládnout, ale nedařilo se jim. Takhle o konci vztahu vypráví ona:  

„Bylo to hodně těžké. David a já jsme byli opravdu šťastní, když jsme se dali dohromady. Oba 

dva, ale zvláště David, byl opravdu unavený z předchozích vztahů. Potřebovali jsme klid, 

lásku a hlavně žádné problémy. Jenže mě do života vstoupilo to znásilnění. Myslím, že kdyby 

se to nestalo nebo kdybychom se potkali v jiné době, byli bychom spolu. Víte, kdyby David 

předtím neprošel tím svým náročným vztahem nebo kdybychom spolu byli alespoň o trochu 

déle. Inu. Je to takové kdyby, coby. Ale cítím to tak.“ 

(Dana) 

Jiná situace nastala v životě Anety. Jí a jejímu partnerovi se podařilo toto složité období 

překlenout. Na místo toho, aby je znásilnění rozdělilo, je více sblížilo. Aneta prožitou zkušenost 

komentuje takto: 
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„Prošli jsme si peklem, ale dali jsme to.“ 

… 

„Myslim, že krom těch starostí nám to přineslo taky velký sblížení. Tím, co jsme spolu zvládli, 

věřim, že už spolu zůstanem navždycky. No. Celý to bylo velkej důkaz lásky. Tim, že se mi to 

stalo, jsme viděli každej toho druhýho v jinym světle. Zjistili jsme, že i takový krizovky spolu 

zvládneme. Takže to přineslo strašně velkou jistotu. Důvěru jeden v druhýho. Vím, že je to 

chlap, se kterym chci zestárnout, mít děti a tak.“ 

(Aneta) 

2.4.4 Je těžké být s někým, koho se bojíte a zároveň ho milujete 

Strach, který participantky prožívají v důsledku reakcí partnerů na odhalení znásilnění, již byl 

zmíněn výše. Tím ovšem boj se strachem nekončí. Participantky se často obávaly, že by jim 

partner mohl ublížit, protože je silnější. Připadaly si vůči mužům zranitelné. 

Monika hovořila o strachu, se kterým zápasila u svých budoucích partnerů, takto: „Bála jsem 

se jich. Uvědomila jsem si, jak moc jsem vůči nim zranitelná. Nikdy dřív jsem nevnímala, 

jakou mají oproti mě sílu a převahu. Necítila jsem se s nimi už bezpečně. Pořád mě napadaly 

myšlenky, že by mi mohli ublížit. Asi jsem si nemyslela, že by to udělali. Ale děsila mě už 

jenom ta možnost, že by mohli.“ 

(Monika) 

I Anetu, která je se svým partnerem dodnes, napadalo „… že by mi třeba mohl taky něco udělat. 

Pak jsem si uvědomila, že je to blbost. Absurdita. Ale ty myšlenky nezmizely. Vždycky, když se 

rozčílil, znovu to na mě přišlo. Znovu mě to napadlo. Je to těžký. Bát se někoho, koho 

milujete. Koho potřebujete a zároveň vás děsí. Do dneška mě to občas napadne. Ale vím, že 

je to blbost, tak se na to snažim nemyslet. Tom se naštěstí jen tak snadno nerozčílí.“ 

(Aneta) 
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Tereza se při rozhovoru o svých pocitech k partnerovi vyjádřila takto: „Taky jsem často měla 

strach. Když došlo třeba na to, že jsme se v něčem neshodli, třeba v sexu. Bála jsem se, že mě 

k tomu donutí. Že prostě využije své síly, aby mě ovlád.“ 

(Tereza) 

Danin přítel začal po tom, co se dozvěděl, že byla jeho partnerka znásilněná, pít, což v Daně 

vyvolávalo nepříjemné pocity. „Vracely se mi vzpomínky na to znásilnění. Vždy mě zavalil 

strach a… bála jsem se, že se neovládne. Pak jsem si také vždy vzpomněla na ten obývací 

pokoj a představila si, jak obrovský vztek ho musel v tu chvíli zavalit. Říkala jsem si, co když 

to příště neodnese jen nábytek… Byly to iracionální myšlenky. David byl nejhodnější muž, 

jakého jsem v životě poznala. Ale byly tu. Styděla jsem se za ně, ale nemohla jsem se jich 

zbavit. Vždy, když se opil, předstírala jsem, že jsem si toho nevšimla. Když usnul, brečela jsem. 

Milovala jsem ho, ale to pití mě zároveň vždy opravdu vylekalo. Nechci říct, že jsem se bála 

jeho. Byl to můj David. Ale to pití občas na chvíli bylo s ním. A v tu chvíli to nebyl on. V tu 

chvíli jsem se ho bála.“ 

(Dana) 

2.4.5 Stud a strach ze sdílení prožitého znásilnění s dalšími partnery 

Participantky si připadají znásilněním poznamenané. Stydí se za to, co se jim stalo, a o 

znásilnění s dalšími partnery nechtějí hovořit ze strachu, aby o ně nepřišli. 

Tereza například zásadně odmítala znásilnění s dalšími partnery sdílet: „Nechtěla jsem, aby to 

o mě věděli. Dívali by se na mě pak jinak. Prostě to není něco, čím se chlubíte. Je to stigma. 

Oni chlapi jsou hodně teritoriální. Pochybuju, že by pak se mnou chtěl někdo něco mít.“ 

Později Tereza své obavy rozvíjí: „Asi jsem se bála i odmítnutí a nejistoty. Nevěděla jsem, na 

čem pak budu. Nechtěla jsem další nepříjemné překvapení jako s Ondrou. Když jsem jim to 

neřekla, měla jsem všechno víc pod kontrolou.“ 

(Tereza) 

Ani Daně se nechtělo o znásilnění hovořit s dalším přítelem: „Oddalovala jsem to, jak jsem 

mohla.“ O tom, proč, mluví dále: „Obávala jsem se, že ho ztratím, jako jsem ztratila Davida. 

Víte, Honzu mám s každým dnem radši. A když někoho máte rádi, zcela logicky se bojíte, že 
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o něj přijdete. Zvlášť po tom, co se mi stalo.“ Nakonec se Dana rozhodla se svému partnerovi 

svěřit. Popisuje, co při tom cítila: „Úzkost, strach, obavy. Taky jsem se styděla. A to nejen 

proto, co se mi stalo, ale i proto, že mu to říkám tak pozdě.“ 

(Dana) 

I Monika vypráví, jak těžké pro ni bylo sdílet, co se jí stalo, s ostatními partnery, a proč se 

nakonec rozhodla, že jim to říct musí: „A vždycky, když jsem si někoho našla a vypadalo to, že 

se budeme víc scházet. A třeba budeme spolu spát. Tak jsme pak musela s tím, co se mi stalo, 

ven. Protože jsem jim musela vysvětlit, proč na mě třeba v sexu musej pomalu. No a tyhle 

chvíle. To byl děs. Připadala jsem si jak použitý zboží. Styděla jsem se za to. Štvalo mě to. Tak 

když jsem třeba konečně našla někoho, kdo se mi fakt líbil, bála jsem se mu o tom říct. Kdo 

by chtěl použitý zboží. Bylo mi jasný, že tohle nějakej kluk ustojí jen těžko.“ Monika to, proč 

se bála s partnery znásilnění sdílet, později rozvádí: „Mamka mi říkala, že až potkám toho 

pravýho, tak mě bude milovat i přesto, co se mi stalo. A je to hezkej sen. Ale upřímně, takovýho 

kluka jsem ještě nepotkala. Ale přeju si, aby to tak jednou bylo. Chci tomu věřit. Asi proto se 

vždycky tak bojim jim to říkat. Vim, že v tu chvíli se ten můj sen o princi rozplyne. A já zůstanu 

sama.“ 

(Monika) 

2.4.6 Kdyby nedošlo ke znásilnění, byla bych v partnerském životě 

spokojenější 

Tři ze čtyř participantek nejsou v současné době spokojené se svým partnerským životem. Mají 

potíže s navazováním nových dlouhodobých funkčních vztahů. Komplikace s hledáním 

ideálního partnerského vztahu dávají za vinu prožitému traumatu. Často si představují, jaké by 

jejich životy byly, kdyby ke znásilnění nedošlo.   

Takto hodnotí svůj současný partnerský život Tereza: 

„Tak spokojená nejsem. V tuhle dobu už jsem dávno chtěla mít rodinu. Ale potom, co se mi 

stalo, nejsem ještě připravená najít si dlouhodobého partnera. Lepší se to. Ale pomalu. Žiju 

teď hlavně nezávaznými vztahy a v tom nemůže být asi nikdo šťastný. Ale je to způsob, jakým 

se s tím vyrovnávám. Nabírám zpátky kontrolu nad svým životem.“ 
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Často si představuje, jak by vypadal její život dnes, kdyby nebyla znásilněná:  

„Často přemýšlim, kde bych už dneska mohla být, kdyby se to nestalo. Měla bych krásný dům. 

Staral by se o mě hodnej muž. Čekali bychom dítě. Když si tohle uvědomim, jde na mě zase 

ten vztek. 

(Tereza) 

Podobně sní o jiném životě i Dana:  

„Učím se být znovu šťastná. Jde to pomalu. Často sním o tom, jaké by to bylo, kdyby mě 

tenkrát ten útočník neznásilnil. Víte, Honza je sice moc milý. Ale když si představím, že by se 

to tenkrát nestalo, napadají mě myšlenky, jestli bych s Davidem nebyla šťastnější. Nemůžu 

se zbavit lítosti, že to mezi námi skončilo.“ 

(Dana) 

Ani Monika není se svým současným partnerským životem spokojená. 

„Dělám, co můžu, abych si našla partnera, se kterým budu moct zapomenout a budu šťastná. 

Ale je to těžký. Znásilnění se v tom vždycky zase projeví. Myslim, že kdyby se mi to nestalo, 

byla bych dnes mnohem spokojenější. Po Petrovi bych si někoho našla a byla bych šťastná. 

Anebo třeba ne, ale určitě by bylo pro mě snazší se seznamovat s klukama. A nebyla bych tak 

náročná. Mám pocit, že jsem ve vztazích kvůli tomu hodně urputná. Potřebuju pořád 

dokazovat lásku a to může bejt pro ty kluky dost náročný. Ale já se asi potřebuju přesvědčovat, 

že ne všichni kluci jsou stejný.“ 

(Monika) 

 

2.5 Závěry výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak participantky vnímají a hodnotí svůj partnerský život 

po prožitém znásilnění. Díky výpovědím účastnic výzkumu bylo možno nahlédnout do jejich 

životů a více se tak přiblížit porozumění jejich zkušenosti. Z analýzy dat rozhovorů, vzešla 
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stěžejní témata popisující tuto zkušenost. O některých z témat hovořila již ve své knize Helen 

Benedict (2003). Výsledky výzkumné sondy jsou s nimi v souladu: 

 obavy z partnerovi reakce po odhalení znásilnění 

 vliv partnera na proces uzdravování 

 potřeba partnera 

 závislost na partnerovi 

 pocity tlaku na to, se co nejdříve uzdravit 

 výčitky, že nejsou partnerovi schopné oplácet lásku stejnou měrou atd. 

Helen Benedict (2003) se ale nezabývá např. dalšími vtahy obětí. Tři ze čtyř participantek 

hovoří o tom, že znásilnění přineslo komplikace i do dalších vztahů. Kromě problému v oblasti 

pohlavního styku se jednalo i o prožívání strachu a studu ze sdílení znásilnění s dalšími partnery. 

Participantky se také domnívají, že kdyby nedošlo ke znásilnění, byly by dnes v rámci svého 

partnerského života spokojenější.  

Jako velmi silné téma byl identifikován strach z partnera. Oběti ho prožívaly nejen jako spjatý 

s obavami z partnerovi reakce, ale i po další dobu trvání jejich vztahu. Všechny participantky 

dodnes napadají myšlenky, že by jim jejich blízcí mohli ublížit a připadají si vůči mužům velmi 

zranitelné. 

Podobně výrazné byly výčitky participantek, že nemohou partnerům oplácet lásku ve stejné 

míře, v jaké se jim dostává. O podobných pocitech obětí se okrajově zmiňuje i Helen Benedict 

(2003). 

Překvapivým tématem bylo, jak ženy hovořily o obavách o své partnery. Participantky ačkoli 

si procházely velmi složitým obdobím, vnímaly, jak těžká je situace pro jejich partnery a jak 

špatně se s ní vypořádávají. Participantky provázely značné obavy, zda jejich partneři nově 

nastolené problémy psychicky zvládnou. Příště by stálo za to se tématem zabírat podrobněji. 

Dalším tématem, které by bylo zajímavé v dalším šetření více rozpracovat, je rozchod obětí se 

svými partnery. Obě dvě participantky, kterým vztah skončil v relativně krátké době po 

znásilnění, hovoří o tom, že za rozchod může to, že partner neunesl změny, které znásilnění 

přineslo do jejich společného života.  
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2.6 Diskuze 

Problematika dopadu znásilnění na partnerský život obětí je neprobádanou oblastí. Prakticky 

jediné poznatky pocházejí z knihy Helen Benedict (2003). Ty ovšem nejsou podpořeny řádnou 

metodologií. Z toho důvodu bylo k výzkumnému šetření přistupováno jako k zcela nově 

definovanému problému. Za tímto účelem autorka zvolila jako metodu analýzy dat IPA, která 

umožňuje zachycení a detailní porozumění žité zkušenosti participantek.  

Výzkumný soubor byl tvořen čtyřmi participantkami, které se staly oběťmi ojedinělého 

útočného přepadení. Vzhledem k tomu, že cílem práce nebylo zobecnění poznatků 

z výzkumného šetření, ale porozumění individuální lidské zkušenosti, je daný počet 

participantek dostatečný. Co se týče výběru participantek, pro další šetření by autorka 

doporučila zkoumat odděleně zkušenosti žen, které měly v době znásilnění partnera a které ne. 

Výzkumná sonda ukázala, že ačkoli mnohá témata jsou oběma skupinám společná, existují i 

témata, která jsou pro tu či onu skupinu specifická. 

Za nevýhodu výzkumné sondy může být považována nezkušenost autorky s prováděním 

analýzy dat IPA, kterou se ale snažila vykompenzovat důkladným nastudováním teoretických 

základů dané metody. Naopak výhodou je předchozí zkušenost s provedením kvalitativního 

výzkumu a cit pro vedení rozhovoru pramenící z prakticky zaměřených hodin studia ve škole, 

náslechů individuálních terapeutických rozhovorů v rámci praxe a z účasti v terapeutickém 

výcviku. Za dalších výhodu považuje autorka základní orientaci ve fenomenologické filosofii, 

ze které IPA vychází. 

Sběr dat pomocí hloubkových rozhovorů je náročnou metodou. Vzhledem k nezkušenosti 

autorky je možné, že některá témata nebyla zachycena a vhodnými otázkami dále rozvinuta již 

během rozhovorů. 

Dále je důležité zmínit, že výpovědi participantek mohly být ovlivněny jejich aktuální náladou, 

zdravotním stavem, blížícím se datem, připomínající zažité znásilnění i třeba počasím nebo 

ročním obdobím. 

Vzhledem k době, která uplynula od znásilnění participantek (4-6let), lze také předpokládat, že 

mohlo dojít k určitému zkreslení vzpomínek na události před i po napadení.  
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Velkou roli při sběru dat hraje také osobnost výzkumníka. Autorka se na základě reakcí 

participantek domnívá, že se podařilo mezi ní a účastnicemi navázat kladný vztah umožňující 

otevřenost. Vzhledem k choulostivosti tématu je však možné, že některé myšlenky a vzpomínky 

zůstaly nevyřčenými. Výsledky mohly být také ovlivněny mírou schopnosti sebereflexe 

participantek.  

Při použití IPA je důležité přistupovat k analýze dat bez předchozích hypotéz. Toho autorka 

dosáhla uvědoměním si teoretických poznatků o dané problematice a jejich odsunutím do 

pozadí. I přes tuto snahu je ale možné, že došlo k určitým subjektivním interpretačním 

zkreslením. 

Výzkumná sonda přináší základní orientaci v tématu, podloženou řádnou metodologií. To ale 

autorka vidí jen jako začátek zkoumání dané problematiky. Další bádání např. v diplomové 

práci se může ubírat několika směry. Toto výzkumné šetření může sloužit jako výchozí bod pro 

formulaci hypotéz a jejich následnému ověření za pomoci přesnějších výzkumných metod. Dále 

lze doporučit rozšíření výzkumného souboru a to nejen o další oběti znásilnění, ale i o jejich 

partnery. Dalším tématem v následném výzkumném šetření může být srovnání partnerského 

života obětí vztahového a útočného znásilnění.  
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ZÁVĚR 

Práce se zabývá znásilněním a jeho dopady na život obětí, zvláště pak v oblasti partnerských 

vztahů.  

V první části práce byly shrnuty teoretické poznatky o znásilnění. Autorka se zabývala 

vymezením pojmu, přehledem typologie znásilnění, kolujícími mýty ve společnosti, procesy 

viktimizace, obecnými následky znásilnění i konkrétními dopady na partnerský život. Část 

textu je také věnována psychologické pomoci obětem znásilnění. 

V rámci výzkumné části bylo provedeno kvalitativní výzkumné šetření zaměřující se na analýzu 

prožité zkušenosti obětí znásilnění. Data byla získaná polostrukturovanými rozhovory se čtyřmi 

participantkami. Z jejich následné interpretativní fenomenologické analýzy vzešlo několik 

stěžejních témat, která byla rozvedena v kapitole o výsledcích výzkumu. Mezi nejvíce 

akcentovaná témata patří: potřeba mít partnera u sebe, výčitky pramenící z neschopnosti vracet 

partnerovi lásku stejnou měrou, strach z partnera, víra ve šťastnější život, kdyby ke znásilnění 

nedošlo.  

Poznatky vyplývající z výzkumu není možné zobecnit. Výzkumná sonda ale umožnila přiblížit 

se porozumění zkušenosti vybraných participantek. Díky zvolené metodologii se autorce 

podařilo nahlédnout do života několika žen, které se staly oběťmi znásilnění a zjistit, jak 

vnímají a hodnotí svůj partnerský život po prožitém traumatu. Kromě daných poznatků studie 

přinesla i mnoho námětů pro případné další bádání. 
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PŘÍLOHY 

Příloha číslo I. 

Vzor informovaného souhlasu pro účastnice výzkumného šetření 

Souhlasím s účastí na výzkumném šetření a s pořízením audiozáznamu jeho průběhu. Dále 

souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou anonymně zpracovány a použity pro účely 

výzkumu. Výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány.  

To vše za dodržení podmínky, že s mými osobními daty bude nakládáno citlivě a budou 

uchována v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. 

Byla jsem informována, že účast na výzkumném šetření je dobrovolná a mohu ji kdykoli 

přerušit nebo ukončit.   

 

V Praze, dne …………..    …………………............... 
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