
Gender verzus kriminalita ústrednou témou tohtoročnej konferencie Sekcie SP MČSS 
 
 Ďalšia z pravidelných každoročných konferencií sekcie sociálnej patológie Masarykovej českej 
sociologickej spoločnosti sa konala v dňoch 14.-16.5.2003 vo Velkých Karlovicích u Vsetína. Ústrednou 
témou bola problematika gender, príspevky ale pokrývali väčší rozsah kriminologickej problematiky. 
 Konferencia sa začala príhovorom predsedu sekcie Kazimíra Večerku z Institutu pro kriminologii 
a sociální prevenci (IKSP) v Prahe. Nasledovali príspevky prvej sekcie – Prevencia. Ivana Dostálová a 
Martin Dočkal predstavili Program prevencie kriminality na miestnej úrovni, ktorý je jedným z projektov 
Ministerstva vnútra ČR. Jakub Holas a Kazimír Večerka priniesli informácie z najnovšieho výskumu 
realizovaného IKSP v Prahe pod názvom Výskum pocitu bezpečnosti vo vybraných mestách v ČR. Zdeněk 
Jančařík hodnotil možnosti prevencie kriminality mládeže v kontexte životného štýlu a voľnočasových 
aktivít vo vystúpení Preventívny systém a využitie voľného času mládeže. Zdravotníckou prevenciou 
kriminality sa zaoberala Hana Provazníková - Zdravotnícka prevencia kriminality – hlavné problémy. 
 Po diskusii nasledoval príspevok Nové perspektívy pre trestnú justíciu pri zaobchádzaní s páchateľmi 
v sekcii Kriminalita a právo Zdeňka Karabeca. Predstavil a zhodnotil modely trestajúcej (v ČR sa aplikuje 
dnes) a restoratívnej spravodlivosti (model sa má v ČR zaviesť od 1.1.2004), zdôraznil potrebu ich 
prepojenia a potrebu venovať zvýšenú pozornosť v otázke postavenia obetí trestných činov pri dobudovávaní 
systému trestného práva v ČR. V nadväzujúcej diskusii zaujala informácia o rýchlosti trestnoprávneho 
konania v ČR – okolo 90% sťažností na súde vzťahujúcich sa na prieťahy v konaní v Štrasburgu voči ČR sú 
občianskoprávne veci. V ČR sa zatiaľ osvedčil aj inštitút známy v odbornej literatúre ako probácia 
(narovnání). V diskusii sa rokovalo aj o komunitnom prejednávaní trestných činov a možnostiach či limitoch 
aplikácie zahraničných modelov v podmienkach ČR. Odzneli aj pripomienky týkajúce sa možnosti „kúpenia 
si beztrestnosti“, domácich skúseností s ľudovými súdmi, ako aj zahraničných skúseností s občianskou 
spoločnosťou. 
 V sekcii Kriminalita a psychologie odznel príspevok laika Josefa Drlíka Komplexy menejcennosti ako 
nevyhnutný predpoklad kriminality a iných sociálno-patologických javov, v ktorom vyslovil zaujímavú, ale 
skôr špekulatívnu a relatívne deterministickú hypotézu podloženú vlastnými životnými skúsenosťami: 
komplex menejcennosti je rozhodujúcim faktorom, ktorý podnecuje ľudí k rôznym patologickým formám 
správania, vrátane porušovania práva a páchania trestnej činnosti. 
 Nasledovala sekcia Kriminalita a polícia. Príspevok Josefa Zapletala Študenti Policajnej akadémie ČR o 
kriminalite a reakcii na ňu predstavil výsledky sondy, ktorú referujúci vykonal na 447 študentoch PA ČR 
v roku 2002. Vzorku tvorili pracovníci polície, ktorí už určitý čas pôsobili v praxi a na PA ČR získavali 
bakalársky titul, z nich bolo 25% žien. Respondentom položili rovnaké otázky ako pri Victimization Survey, 
uskutočnenom v rovnakom roku na populácii ČR. Pri hodnotení funkcií trestu a trestania sa u študentov 
prejavili výrazné rozdiely podmienené pohlavím, najmä v otázke trestu smrti sa ako „krutejšie“ prejavili 
ženy. Obe pohlavia však takmer rovnakou mierou hodnotili ako veľmi žiaducu reštitučnú funkciu trestu a 
sankčné možnosti de lege lata za nepostačujúce a málo dôrazné. Kamil Klášterský predniesol veľmi 
pôsobivý a aktuálny príspevok súvisiaci s negatívnym trendom v policajnom zbore Nárast samovražedných 
tendencií v radoch policajtov ČR a alarmujúcim nárastom samovražednosti príslušníkov PZ ČR. Podľa jeho 
slov za celý rok 2002 spáchalo samovraždu osem, kým iba za prvé 4 mesiace roka 2003 až päťdesiatsedem 
príslušníkov (údaje sú za celú ČR). Príspevok bol zameraný na analýzu možných príčin a predstavil prijaté 
opatrenia na zamedzenie tohto znepokojivého zlomu. 
 V sekcii Penologická problematika vystúpila ako prvá Kateřina Nedbálková s príspevkom Ženy vo väzení 
– správa o kvalitatívnom výskume. Prezentovala výsledky svojho výskumu väzenských subkultúr v ženskej 
väznici, ktorý bol základom jej diplomovej práce. Po stručnej rekapitulácii teórií vzniku väzenských 
subkultúr sa priklonila k importačnému názoru – jeho základným postulátom je tvrdenie, že ľudia vo väzení 
si z „predošlého života“ prinášajú a v novom prostredí adaptujú formy a sociálne štruktúry (najmä 
príbuzenské, rodinné). Na podporu tohto stanoviska uviedla argumenty získané kvalitatívnym výskumom 
s použitím metódy hĺbkových rozhovorov s osemnástimi ženami vo výkone trestu odňatia slobody, 
zúčastneného pozorovania, analýzy osobných listov 18 respondentiek a 1 denníka. Podľa Nedbálkovej sa 
potvrdilo, že maskulinita a feminita nesúvisia s anatomickými odlišnosťami, ale sú sociálne konštruované 
a závisia od sociálneho kontextu – jemu sa ľudia prispôsobujú hraním a preberaním rolí, ktoré sprevádza 
organizácia sociálneho sveta v okolí, ako aj materiálneho sveta (oblečenie, účesy, ...). Na verifikáciu 
kriminologických teórií deviantného správania mládeže bol zameraný výskum, ktorého výsledky 
prezentovala Markéta Štěchová Mladistvé ženy vo väznici. Použité boli údaje z archívov, dôležitou súčasťou 
výskumu bola sonda. Vzorku tvorili mladé ženy do 25 rokov. Kontrolná skupina bola vybraná z mladistvých 
mužov. Okrem štruktúry kriminality a kriminálnej kariéry skúmaných sa brala do úvahy aj rodinná 
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anamnéza. Z výsledkov zaujala informácia, že 50% zúčastnených žien malo psychické problémy a 25% sa 
v minulosti pokúsilo o samovraždu. Sonda potvrdila hypotézu podmienenosti deviantného správania 
rodinným prostredím. V diskusii k referátom odznelo niekoľko poznámok J. Šiklovej ohľadom rozdielneho 
ukladania trestov ženám a mužom v ČR, z ktorých vyplynula relevantnosť gender aspektu v justičnej praxi. 
J. Seifertová zdôraznila na margo rozdielnej intenzity kriminálnej aktivity mužov a žien, že muži majú jediný 
zdroj prestíže v pozícii, ktorú zastávajú v zamestnaní, kým ženy takých zdrojov prestíže majú viac. 
 Nasledujúceho dňa konferencia pokračovala sekciou Gender. Ako prvá vystúpila Karin Brzobohatá. V 
príspevku Gender problematika – koncepčnosť či konfúzia? predniesla niekoľko podnetných myšlienok, 
ktorých spoločným menovateľom bola úloha právnej normy v sociálnom svete. Predstaviac Kelsenovu 
koncepciu právnej normy ako etalónu merania toho, čo je a čo nie je v súlade s právom, priklonila sa k prúdu 
názorov akcentujúcich, že právna norma neslúži iba na meranie, že má aj obsah, ktorý je sociálne 
konštruovaný špecifickými skupinami ľudí a aj on sa podieľa na ďalšom štruktúrovaní sociálnej skutočnosti. 
K. Brzobohatá predĺžila líniu uvažovania ad concreto: znamená to, že zákonodarca má pri regulovaní 
povedzme pracovnoprávnej oblasti vedieť, čo sa v danej spoločnosti od ženy vyžaduje, ako je konštruovaná 
jej sociálna rola (napríklad vo veci starostlivosti o malé deti), to by malo chrániť a zároveň konštruovať 
možnosti pre alternatívne správanie sa. Na rovine aplikácie právnej normy (práva) je potrebné zdôrazniť 
procesuálny charakter „merania“. Procesom je aj tvorba práva, je procesom selekcie rozmanitých meradiel. 
K. Brzobohatá zopakovala známu vec, keď zdôraznila, že existujúci stav, ktorý spoločnosť vníma ako 
problém, nemôže byť jednoducho vyriešený prijatím právnej normy s určitým obsahom deklarujúcim želaný 
stav (napríklad pri aproximácii práva EÚ v oblasti rovnoprávnosti mužov a žien v pracovnej oblasti), 
zabezpečený autoritou práva a štátnym donútením. Do hry vstupuje viac faktorov, napr. subjekt aplikujúci 
právnu normu. Podľa autorky ak je tento subjekt povedzme sudcom trestnoprávneho senátu, môže sa riadiť 
zamlčanými predpokladmi o tom, ako ženy a muži riešia konflikty, čo má vplyv na rozdiely v trestaní mužov 
a žien v praxi súdov ČR. Aký majú gender studies význam pre právnu vedu a prax? K. Brzobohatá ho vidí 
vo vytváraní určitej kvality spoločenského vedomia v tej–ktorej oblasti. Podrobná normatívna, teda právna 
úprava vzťahov medzi mužmi a ženami by podľa nej viedla skôr ku konfúzii – na mieste, kde účinnejšie 
fungujú iné formy kontroly. Za neprítomného Jana Neumanna prečítal referát Poznámky k feminizmu a 
feministickej kriminológii K. Večerka. Referát bol stručný a končil praktickým odporúčaním, aby 
vyšetrovanie trestného činu znásilnenia bolo realizované výlučne ženami – vyšetrovateľkami v záujme 
zabránenia retraumatizácii obete. Referát Mariny Luptákovej Pojatie osobnosti v patristike osvetlil 
skutočnosť, že ľudská osobnosť je niečo výnimočné a že sa ľudia jeden od druhého odlišujú. Tento názor sa 
v literatúre objavil v 4. storočí n. l. Patristická filozofia hovorila o znakoch osobnosti, akcentujúc aspekt 
slobody – slobody človeka od kauzality, od toho, čo geneticky zdedil, alebo je mu inak (aj sociálne) 
nanútené. Patristika na rozdiel od rôznych dnešných deterministických teórií zdôrazňovala aspekt slobodnej 
voľby. V diskusii vyjadrila súhlasné stanovisko M. Urbanová: konštatovala, že dnes je silná tendencia 
ospravedlňovať konanie páchateľa vplyvom rozmanitých faktorov, akoby sa zabúdalo na to, že páchateľ robí 
voľbu – od jeho vôle závisí, ako sa zachová, ona je finálnym determinantom. G. Lubelcová, parafrázujúc 
slová Jacka Katza, tiež vyslovila súhlas s vôľovým aspektom a s potrebou nepreceňovať determinizmus. Jiří 
Buriánek prezentoval predbežné výsledky Victimization Survey Fragmenty nevidenej deviácie v perspektíve 
gender. Témou výskumu bolo sledovanie „mužských“ a „ženských“ vzorcov drobnej, latentnej, každodennej 
deviácie, ktorú nie je možné kvalifikovať ako trestný čin (napr. keď človeku pri platení nepresne vydajú 
peniaze). Výskum potvrdil, že existujú typicky ženské a mužské vzory ohrozenia. Okrem toho je faktorom 
gender podmienené aj vnímanie rizika. Jednou zo sledovaných foriem deviácie bolo aj sexuálne 
obťažovanie, ktoré vykazovalo silnú väzbu na vek obete. Výskum potvrdil, že drobné deviácie mocne 
vplývajú na vnímanie normatívneho usporiadania sveta. J. Buriánek prezentoval aj možnosti využitia 
korešpondenčnej, clusterovej a korelačnej analýzy v danom výskume. Referát Lucie Jarkovskej Dynamika 
časopiseckých diskurzov rodiny vychádzal z diplomovej práce autorky, v ktorej s využitím obsahovej a 
kontextuálnej analýzy sledovala zmenu dobového vnímania rodiny a osobitne ženskej roly v časopisoch 
určených pre ženy (od konca 19. storočia po súčasnosť). Podľa Jarkovskej sa spoločenský diskurz danej 
doby manifestuje najmä v rubrikách radiacich čitateľkám v rozmanitých životných situáciách súvisiacich so 
súkromným životom. Z analýzy vyplynulo, že rodina sa v českej spoločnosti veľmi dlho pokladala za 
morfostatickú inštitúciu. Ďalší príspevok Úmrtnosť a gender bol zameraný na prezentovanie rozsahu 
a štruktúry gender podmienených rozdielov v úmrtnosti a v súvisiacich sociálno-demografických 
ukazovateľoch. V medicíne sa podľa Ivanovej rozdiely v mortalite vysvetľujú prevažne biologicky, lepšími 
dispozíciami ženského pohlavia, čo je aj silne ukotvené vo vedomí lekárov i medikov. Na základe 
porovnania vekových kohort podľa príčiny smrti Ivanová uviedla: v období 1. až 15. roku života majú 
chlapci podstatne (až o štvrtinu) viac smrteľných úrazov. V období 15.- 24. roku života sú opäť rozhodujúce 
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exogénne faktory ako pracovná činnosť, kriminalita, ale o slovo sa už začínajú hlásiť srdcovo-cievne 
ochorenia (tieto sú podľa výskumov výrazne determinované životným štýlom, teda sociálne a nie 
biologicky). V období 24. – 54. roku exogénnych príčin ubúda v prospech srdcovo-cievnych chorôb. Medzi 
54. a 74. rokom zomiera dva razy viac mužov ako žien, takmer výlučne na ochorenia. Autorka predstavila 
zaujímavú, hoci dosť špekulatívnu teóriu M. S. Bědného, založenú na hypotéze nižšej životaschopnosti 
mužov a možnosti jej aplikácie pri skúmaní uvedeného fenoménu. Referát uzavrela Ivanová konštatovaním, 
že skôr než biologické faktory v detskom a mladom veku pôsobia na úmrtnosť úrazy a rizikové situácie, čo 
vyvoláva otázku, či muži majú menšiu schopnosť vnímať riziko než ženy. Vo vyššom veku sú dominujúcimi 
príčinami úmrtí ochorenia vyplývajúce z nezdravého životného štýlu, čo podľa Ivanovej potvrdzuje 
dominantný vplyv sociálnych faktorov na skúmané ukazovatele. Nepotvrdil sa teda v medicínskom prostredí 
reprodukovaný stereotyp o dispozíciách a determinantoch podmienených biologickým pohlavím. Referát 
Simony Diblíkovej Gender, sociálna identita a delikventné správanie bol analýzou metodológie a kľúčových 
poznatkov nereprezentatívneho, ale o to zaujímavejšieho fínskeho výskumu, s ktorým sa nedávno 
oboznámila na stáži v Helsinkách. Výskumnú vzorku tvorili školáčky v pubertálnom veku, typická 
stredoškolská mládež, ktorá je prezentovaná v seriáloch o mládeži a ktorej náplňou voľného času je 
„poflakovanie sa.“ Výskum bol uskutočnený metódou skupinových rozhovorov, výsledkom boli poznatky o 
mechanizme vzniku sociálnych identít a o typológii sociálnych konštrukcií jednotlivých typov ženských 
sociálnych identít. Výsledky potvrdili, že konštrukcia sociálnych identít a ich manifestácia v správaní slúži 
na štrukturáciu sociálneho prostredia školáčok a na identifikovanie sa s určitým modelom sociálneho sveta. 
Ako uviedla Diblíková, súčasťou sociálnych identít školáčok bola napr. aj sexuálna reputácia, delikventné 
správanie a pod., čo zohrávalo významnú úlohu pri konštrukcii typov identít. 
 Úvodný referát sekcie Kriminalita žien predniesla Gabriela Lubelcová. V príspevku Kriminalita žien na 
Slovensku, berúc do úvahy celkový obraz, zdôraznila vplyv sociokultúrneho kontextu na obraz a vývoj 
kriminality v podmienkach SR a jeho význam pre skúmanie sledovaného javu. Podľa oficiálnych štatistík 
ženy tvoria v SR veľmi nízke percento z celkového počtu stíhaných a odsúdených osôb, tento podiel sa však 
postupne zvyšuje (Ročenka MS SR z roku 2002 uvádza v danom roku 10,29 percentný podiel žien na počte 
odsúdených páchateľov trestných činov). Nasledoval referát Silvie Capíkovej Kriminalita žien ako výskumný 
problém v poľskej kriminológii, v ktorom využila svoje poznatky zo študijného pobytu na Jagiellonskej 
univerzite. V úvode načrtla obraz a trendy kriminality žien v porovnaní s mužmi, v ďalšej časti formou 
prehľadu priblížila vývoj, metodológiu a hlavné výsledky skúmania kriminality žien v Poľsku od 19. storočia 
po rok 2003. Martina Urbanová, Miloš Večeřa a Pavel Hungr Prvé výsledky empirického výskumu Právne 
postoje a hodnotové orientácie delikventných žien vystúpili s prezentáciou predbežných výsledkov výskumu, 
ktorý uskutočnili v roku 2002 v nápravno-výchovných ústavoch v ČR. Výskum bol koordinovaný 
s výskumami obdobného zamerania v Nemecku (Ústav kriminológie Univezity v Heidelbergu) a na 
Slovensku (Katedra sociológie FF UK v Bratislave). Výskum bol zameraný na hlavné motivačné faktory – 
hodnotové orientácie a postoje, najmä postoje k právu. V roku 2003 sa bude v ČR na ženskej väzenskej 
populácii opakovať. V poslednom referáte sekcie Ženy v organizovanom zločine a organizovaný zločin 
v nich Martin Cejp hovoril o úlohe, ktorú zohrávajú ženy v odhalenom organizovanom zločine v ČR a o ich 
právnej kvalifikácii a možnostiach sankcionovania. V nasledujúcej diskusii rezonovali predovšetkým 
metodologické otázky realizácie a hodnovernosti výskumov motivačných faktorov špecifických kategórií 
respondentov. 
 V sekcii Prostitúcia odzneli dva referáty. Stanislav Jabůrek sa vo svojom referáte To najlepšie 
z prevencie kriminality alebo nie je dymu bez ohňa zameral predovšetkým na vykreslenie rozsahu prostitúcie 
v ČR, identifikáciu vzorcov uskutočňovania prostitúcie a typológiu prostitútok v ČR. Z jeho pohľadu je 
dôležitá otázka legalizácie prostitúcie, čo spôsobuje praktické problémy (nedá sa oficiálne kontrolovať, čo de 
iure neexistuje), ktoré ilustroval na problémoch programov prevencie v Brne. Prezentoval prehľad platnej 
právnej úpravy javov súvisiacich s prostitúciou a jej organizovaním v ČR. Jabůrek analyticky rozlíšil 
niekoľko rovín pohľadu na prostitúciu: 1. problém verejného poriadku, 2. problém kriminality, 3. problém 
v zdravotnej oblasti, 4. problém v sociálnej oblasti. Svoje vystúpenie ukončil predstavením Bruselskej 
deklarácie o prevencii obchodovania s ľuďmi prijatej v roku 2002 na konferencii IOM. Zaujal aj referát Petra 
Matouška Terénna sociálna práca v oblasti pouličnej prostitúcie – ciele a problémy, v ktorom ciele 
a problémy intervencie pomocou štruktúr štátu ilustroval výrezom zo života terénneho sociálneho pracovníka 
pôsobiaceho v istej lokalite. Posledný referát druhého dňa konferencie, sľubne nazvaný Slovania, hej 
Slovania alebo čo prichádza z východu, predniesla Hana Malinová za prezentácie množstva obrazového 
materiálu z Ukrajiny, kde bola na odbornej stáži. V referáte odzneli komparatívne údaje o rozsahu prostitúcie 
v ČR a na Ukrajine, o počte Ukrajiniek „pracujúcich“ v ČR, prezentovala epidemiologickú situáciu 
prostitútok v oboch krajinách a spôsob terénnej práce na Ukrajine, vrátane štruktúry výdavkov. Alarmujúce 
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boli okrem uvádzaných čísel aj informácie o sociálnej podmienenosti, de facto odkázanosti Ukrajiniek na 
príjmy z prostitúcie. 
 Posledný deň konferencie začal sekciou Bezdomovectvo. Vystúpili Ludmila Typovská s referátom 
Bezdomovectvo a gender a Ladislav Varga Bezdomovectvo a kriminalita. V sekcii Drogy odzneli referáty 
Miroslava Jablonického Mládež a drogová scéna - trendy, predpoklady a možnosti a Ivany Trávníčkovej 
Ženy a drogy. 
 Podujatie bolo obsahovo veľmi bohaté. Zúčastnil sa ho okrem prednášajúcich aj nezanedbateľný počet 
ďalších odborníkov, čo bolo pozitívnym impulzom pre výmenu pohľadov a postrehov, ako aj kuloárne 
debaty. Jednotlivé vystúpenia rozprúdili medzi prítomnými živú diskusiu, ktorá otvorila a dotvorila viaceré 
podnetné aspekty. Bodkou za konferenciou bude zborník príspevkov, ktorý vydá MČSS. 

Silvia Capíková 
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