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Sexualita žen 
ve výkonu trestu odnětí svobody

zdroj: twitter.com/loveprison



 doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D
 Světlá nad Sázavou
 září 2011
 celkem 752 
 reagovalo 339 (15 dotazníků nevypovídajících) 
(Jůzl, 2012)
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Dotazníky



...ve chvíli, kdy jsem převzal vyplněné dotazníky, jsem si uvědomil, na jak tenký led jsem 
vstoupil, jak intimní a křehkou problematiku jsem se jal zkoumat a jak každý jedinec – a 

žena především, je individuum, které má své potřeby, touhy, představy
a projevy v sexuálním životě, které jsou mu ve vězení odepřeny. 

Tudíž si každý pomáhá, jak se dá…

Jůzl, 2012
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Sexualita žen 
ve výkonu trestu odnětí svobody
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 Nedbálková, K. (2006). Spoutaná Rozkoš: 
sociální (re)produkce genderu a sexuality v 
ženské věznici. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON).



 Stavy vězněných osob (ke dni 5.6.2017)
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muži ženy

celkem ?

zdroj: www.vscr.cz



 Stavy vězněných osob (ke dni 5.6.2017)
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muži ženy

celkem 20 833

zdroj: www.vscr.cz



 Stavy vězněných osob (ke dni 5.6.2017)
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muži ženy

19 294 1 539

celkem 20 833

zdroj: www.vscr.cz



Světlá nad Sázavou
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 Stavy vězněných osob ve Světlé nad Sázavou 
(ke dni 22.2.2017)
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Dohled 34
Dozor 490
Ostraha 335
Zvýšená ostraha 3
Mladiství 7 
Celkem 869

Počty odsouzených (kapacita) 114,19%

zdroj: www.vscr.cz



Světlá nad Sázavou 
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• výkon trestu matek s dětmi do tří let

• výkon trestu odsouzených mladistvých žen

zdroj: www.vscr.cz
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patro
7 pokojů 
56 míst na patře

zdroj: www.vscr.cz
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Vztahy ve věznici
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• dlouhodobé (měsíce, roky)
• s fyzickým kontaktem
• bez fyzického kontaktu

• krátkodobé (dny, týdny)
• s / bez fyz. kon.

• na jednu noc
• žádné



Režim
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• Vycházky
• Jídelna
• Práce
• Aktivity
• Bohoslužby



Motivace
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• blízkost, intimita, něha, pochopení
• nebýt na všechno sama
• někdo, komu můžu věřit
• zvědavost
• nuda, zpříjemnění trestu
• materiál



Co mě zajímalo

 Jaké vytvářejí vztahy v této konkrétní instituci?
 Jaké faktory ovlivňují vztahy žen ve věznici?
 Jak se staví odsouzené ženy k homosexualitě? 
 Jaké jsou sexuální potřeby a projevy vězněných žen, jak a 

do jaké míry jsou uspokojovány? 
 Co ženám ve VTOS v sexuálním vztahu chybí? 
 Přístup k partnerství, manželství, rodičovství? 
 Jaké sexuální vztahy měly ženy před nástupem do VTOS? 
 Jaké sexuální vztahy chtějí mít ženy po nástupu z VTOS? 

18



Metodologie

 polostrukturované rozhovory

 diktafon

 interpretativní fenomenologická analýza
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Sběr dat

 19 rozhovorů
 12 hodin a 50 minut
 průměrně 45 minut

Věk
 18-60 let
 průměr 32 let
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Sběr dat

Vzdělání

Děti
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ZŠ 11
SŠ 8

Žádné dítě 9
1-2 děti 8
Více než 2 děti 2



Sběr dat

Stav

Preferuje
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svobodná 15
vdaná 1
rozvedená 2
vdova 1

před VT VT

muže 12 7

ženy 4 5

obojí 3 7



Sběr dat

Počet sexuálních partnerů před nástupem do VTOS
 min:   2
 max:  tisíce

 15 denně po dobu 14 let
 5 za den po dobu 26 let
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Trestné činy
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krádež 7
podvod 6
prodej a distribuce drog 5   (1x ve VT)
loupež 2
vražda 2
obchodování s lidmi 2
vydírání, zpronevěra, kuplířství, obecné ohrožení, 
ohrožování mravní výchovy dítěte, násilí proti 
úřední osobě, porušování domovní svobody



Sběr dat

recidiva

sazby: 1 – 10 let (průměrně 4,9 let)

25

prvotrestané 12

vícetrestané 7



Výsledky – 5 kategorií

 Orientace
 Chlapečci
 Zatajování vztahů
 Autoerotika
 Civil
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orientace
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orientace
 homosexualita pravá  x  situační 

(ne)uvědomovaná ?
zmatení
homosexualita po omezenou dobu? 
(Severance, 2000)
deprivace v heterosexuální aktivitě 
(Kunzel,2008)
podobné výsledky: Pardue et al. (2011) 

 heterosexualita
 bisexualita
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Chlapečci

 Chlapečci a falešní chlapečci

 Los Machos - Santiago de Chile (Madariaga et al., 2017)
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zatajování vztahů
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zatajování vztahů
 prvotrest x vícetrest
 vztahy venku
 vztahy uvnitř
 vedení
 souběžné partnerky
 uchování si něčeho soukromého
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autoerotika
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autoerotika

 tabu
 pomůcky
 „eroťáky“
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Civil
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Civil

 rodina, partneři, děti
 výstup z VT
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 žárlivost, hádky
 násilí proti úřední osobě
 sebepoškozování
 obtěžování ostatních
 intimky x těhotenství

Komplikace

36



 Zohlednění poruch osobnosti
 Jedna věznice
 Sexuální násilí
 Vztahy s personálem

Limity
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 Sexuální násilí
 Personál
 Vazba
 Výchovné ústavy, dětské domovy…
 Může být homosexualita trvající omezenou 

dobu?
 Náboženství

Další směřování
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