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NÁZEV: 

Program prevence sexuálního zneužívání dětí v pedagogické práci učitele primární 

školy 

ABSTRAKT: 

Sexuální zneužívání dětí není jevem nikterak novým, ale až v dnešní době se dostává do 

širšího povědomí a hledají se nové přístupy k jejímu zamezení a prevenci. 

Nejrizikovější skupinou v tomto ohledu jsou děti, které tím mohou být postiženy na celý 

život. Významná je úloha pedagoga, který by měl být z projevů dítěte schopen 

rozpoznat tento druh násilí a následně vědět, jak s tímto dítětem dále pracovat. Svou 

práci jsem proto zaměřila na popis tohoto konání, popisu prostředí a projevy oběti. 

Důležitou součástí jsou právní vymezení. Pracuji s výsledky dotazníku, který jsem dala 

na jedenácti školách v České a Slovenské republice, kde mi odpovídalo osm desítek 

pedagogů prvních stupňů ZŠ. V závěru práce je návrh programu prevence sexuálního 

zneužívání dětí a doporučení pro pedagogy. Věřím, že v tomto pojetí bude práce 

inspirativní a užitečná. 
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TITLE: 

Prevention program of child sexual abuse for elementary school teachers. 

ABSTRACT: 

Child sexual abuse is not a recent phenomenon, but its prevalence is nowadays getting 

wider attention and new ways of its prevention are being found. Children are in this 

respect the greatest group at risk and they can suffer the consequences of abuse for the 

rest of their lives. Teachers play a very significant role in recognizing the symptoms of 

abuse and in knowing how to work with the child victim. This thesis focuses on 

describing the actions teachers should take when encountering a child who has been 

abused, on describing the environment and background of child abuse and on describing 

the ways victims usually behave. A very important part of this thesis constitutes of a 

chapter on juridical demarcations. My research is based on the outcomes of a 

questionnaire that was given to 80 teachers of 11 elementary schools in the Czech and 

Slovak Republics. In conclusion I am presenting a proposal of a prevention program of 

child sexual abuse with useful tips for teachers. I hope that my thesis will in this respect 

be inspiring and useful. 
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1 Úvod 

Dvacáté století má mnoho přívlastků a jedním z nich by mohlo být i označení jako 

století „dítěte". V celé známé historii lidstva se dítěti nevěnovala taková pozornost jako 

dnes. Tento fakt dokládá celá řada publikací zaměřených na jeho vývoj a problémy, je 

to i díky pozornosti médií o tuto problematiku a hlavně závazné právní dokumenty na 

ochranu dítěte, člověka a rodiny. Konec minulého století je pak pro Českou i 

Slovenskou republiku ve znamení změn, které se dotkly i dětí, protože systém výchovy 

a vzdělávání se zaměřuje z kolektivního na individuální, což s sebou přináší i problém, 

který si původní systém nepřipouštěl a mediálně tajil, zneužívání dětí. 

Především je třeba si uvědomit, že tento problém se vyskytoval ve všech dobách 

a kulturách, jen citlivost, přístup a vnímavost k němu se měnila. Z médií máme 

minimálně obecnou představu o tom, co také popisují publikace, že sexuální zneužívání 

doprovází celá řada faktorů. Obecně také známe nástroje a postupy, jak odsoudit a 

potrestat pachatele tohoto trestného činu, stejně dobře víme o rozsáhlé sociální síti 

pomáhající dítěti, které se stalo obětí zneužití. Největší nedostatek však spatřuji v tom, 

že široká společnost pořád není schopna rozpoznat specifické znaky a chování, kterým 

se následně oběť - dítě projevuje. 

Ve své diplomové práci jsem si téma sexuálního zneužívání vybrala záměrně, 

protože se domnívám, že mezi odborníky na tento problém z řady psychologů, 

psychiatrů a dalších speciálních pracovníků, by měl patřit také pedagog. Ten se s 

dítětem ve škole denně setkává a může tak rozpoznat příznaky zneužívání dítěte již 

v samých počátcích. Může pak zasáhnout, aby případné zneužívání dítěte mohlo být 

včas odhaleno a zastaveno, bude vědět jak s takovým dítětem pracovat, současně v 

rámci prevence sexuálního zneužívání děti o této problematice adekvátním způsobem 

své žáky informovat. Nedostatečné pochopení, přehlížení a neznalost tohoto problému 

ze strany pedagoga může dítěti způsobit v jeho vývoji další traumata, která jej mohou 

poznamenat i na celý život. 
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V diplomové práci se snažím o syntézu některých dosavadních teoretických 

přístupů, poznatků, výzkumných zjištění. Vlastní obsah jsem rozdělila na dvě části, z 

nichž první část je teoretická a vytváří výchozí pozici pro část druhou - praktickou. 

V jednotlivých kapitolách teoretické části jsem se pokusila o propojení 

mezioborových poznatků s cílem o hlubší porozumění problematice sexuálního 

zneužívání dítěte. 

Ve druhé kapitole uvádím některá teoretická východiska a modely, o které jsem 

se v průběhu své práce opírala. Popisuji syndrom CAN, syndrom CSA, zmiňuji jejich 

historii, definice, právní vymezení, uvádím formy sexuálního zneužívání a základní 

charakteristiky pachatele zneužívajícího dítě. 

Následující třetí kapitola je zaměřena na rodinu jako nejvýznamnější sociální 

skupinu, na její roli, sexuální zneužívání v rodině i mimo rodinu a vymezuji pojem 

incest. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám rizikovými faktory, které mohou napomáhat 

nebo vést k sexuálnímu zneužívání, projevy, následky, syndromem dětského 

přizpůsobení sexuálnímu zneužívání a posttraumatickou stresovou poruchou. 

Vývojem dětské kresby, dětskou kresbou jako diagnostickým prostředkem a 

kresbou a sexualitou se zabývám v páté kapitole, kde uvádím i komentář k jednotlivým 

obrázkům sexuálně zneužívaných dětí. 

Možností školy v ochraně dětí před sexuálním zneužíváním, kde hledat pomoc a 

jak postupovat při podezření ze sexuálního zneužívání dětí popisuji v šesté kapitole své 

práce. 

V praktické části této diplomové práci se zaměřuji v sedmé kapitole na znalosti a 

postoje učitelů 1 .stupně základní školy v Čechách a na Slovensku v oblasti ochrany dětí 

před sexuálním zneužíváním. V této části jsem definovala cíl, hypotézy a úlohy práce, 

popsala v práci metodiky výzkumu charakteristiku souboru, organizaci vlastního 

výzkumu, uvedla metody získávání údajů a metody zpracování a vyhodnocování údajů. 

V závěru sedmé kapitoly interpretuji výsledky svého průzkumu. 
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V osmc kapitole nabízím návrh programu prevencí sexuálního zneužívání dětí a 

doporučení pro pedagogické pracovníky. Závěrem shrnuji a interpretuji své výsledky. 

Podrobný seznam použité literatury, ze které jsem čerpala, uvádím na konci této 

práce, stejně jako seznam ostatních pramenů. 
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A Teoretická část 

2 Sexuální zneužívání dětí 

Problematika sexuálního zneužívání dětí je aktuálním tématem, které se v 

současnosti dostává do povědomí nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Důvodem je 

nejenom skutečnost, že během 20. století došlo k výraznému posunu v rozvoji lidských 

práv a jejich dodržování, vznik mnoha odborných studií zabývajících se problematikou 

práv dětí, ale také k tomu výrazně přispívá zájem médií o celou problematiku. Dochází 

tak ke snaze popsat sexuální násilí na dětech a zároveň upozornit na skutečnost, že od 

druhé poloviny 20. století se rozmáhá a nabývá nových forem - tzv. komerční sexuální 

zneužívání dětí. 

Z hlediska mezinárodního práva vznikly ve 20. století 3 zásadní dokumenty, 

které se snaží o ochranu dětí před různými formami násilí. Jsou to Ženevská deklarace 

práv dítěte (1924), Konvence o právech dítěte (1959) a Úmluva o právech dítěte 

(1989).' V těchto dokumentech, které byly přijaty bez výhrad i do Českého a 

Slovenského právního řádu se uvádí, že „ ... dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc, 

přesvědčeny, že rodina, jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro 

růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a 

takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti, uznávajíce že v 

zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném 

prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění, majíce na zřeteli, že dítě musí být plně 

připraveno žít ve společnosti vlastním životem a vychováno v duchu ideálů 

prohlášených v Chartě Spojených národů, a to zejména v duchu míru, důstojnosti, 

snášenlivosti, svobody, rovnosti a solidarity, majíce na mysli, že potřeba zabezpečit 

dítěti zvláštní péči... "2 

„...dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a 

odpovídající právní ochranu před narozením i po něm", pamětlivy ustanovení 

1 Práva dětí jsou obsaženy i v dalších mezinárodních smlouvách resp. deklaracích, jako je 
Všeobecná deklarace lidských práv, Deklarace o ochraně žen a dětí, Pekingská pravidla o účasti 
mladistvých u soudu. 
2 Úmluva o právech dítěte: 104/1991 Sb. [online], 2002 , 2008 [cit. 2008-02-24]. Dostupný z WWW: 
<http://www.gjj.cz/CZ/UMLUVA.HTM>. 
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Deklarace sociálních a právních zásad ochrany a zajištění blaha dětí, se zvláštním 

ohledem na vnitrostátní a mezinárodní úpravu umisťování do institucí náhradní 

péče... "3 

Tato práce se zaměřuje na konkrétní porušení této úmluvy a to ve smyslu sexuálního 

zneužívání. Z toho důvodu považuji za důležitou součást této práce i výše uvedenou 

citaci. 

2.1 Syndrom CAN 

V padesátých letech 20. století se lékaři začali cíleně zabývat problematikou 

týrání, zanedbávání a zneužívání. V roce 1962 byl popsán syndrom tzv. bitého dítěte 

(Battered Child Syndrome). V pozdějších letech se vžil syndrom CAN. 

Syndrom CAN ( Child Abuse and Neglect) je syndrom týraného, zanedbávaného 

a zneužívaného dítěte- definovaný Zdravotní komisí Rady Evropy v roce 1992. 

Zahrnuje fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, systémové 

týraní, šikanování, sekundární viktimizace a munchhausenův syndrom (by proxy). [8, 

17,41] 

Fyzické týraní je tělesné ublížení dítěti nebo nezabránění ublížení či utrpení 

dítěte. Vedle hrubého útoku na dítě, jehož důsledkem je tělesné zranění, trvalé 

poškození dítěte nebo dokonce úmrtí dítěte, obsahuje také pravidelně užívané tělesné 

trestání dítěte užívané jako převažující výchovný prostředek. Mezi časté formy 

fyzického týrání patří popáleniny, bodné rány, škrcení, dušení, nepřiměřené bití rukou 

nebo různými nástroji, vytrhávání vlasů, kopání do dítěte, údery pěstí, svazování, 

připoutání. [8, 17,41] 

Psychické týrání představuje citové týrání, které má negativní vliv na citový 

vývoj dítěte, na vývoj jeho chování a osobnosti. Zahrnuje problematiku předrozvodové, 

rozvodové a porozvodové situace rodičů, frekventované nadávky a křik, ponižování, 

opovrhování, zesměšňování, nepřiměřené zatěžování dítěte, násilnou izolaci 

3 Úmluva o právech dítěte: 104/1991 Sb. [online], 2002 , 2008 [cit. 2008-02-24]. Dostupný z 
WWW: <http://www.gjj.cz/CZ/UMLUVA.HTM>. 
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a neadekvátní oddělení dítěte od vrstevníků nebo jiných osob, odmítání dítěte, citovou 

deprivaci, citové vydírání, permanentní srovnávání s úspěšnějším sourozencem, cílené 

vyvolávání strachu u dítěte, požadavky nereálních výkonů ve škole, ve sportu nebo 

jiných zájmech dítěte. [8, 17, 41] 

Sexuální zneužívání je každé nevhodné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu či 

chování, které vede především k uspokojování sexuálních potřeb starší osoby. Dítě je 

zákonem chráněno před sexuálními kontakty v jakékoliv formě až do svých 15 let. 

Věková hranice není stanovena tam, kde je zneužíváno závislosti jedné osoby na druhé. 

Rozlišujeme 3 formy sexuálního zneužívání: bezkontaktní, kontaktní a komerční 

sexuální zneužívání. [8,17,41] 

Zanedbávání znamená jakýkoliv nedostatek péče, který způsobuje vážné 

narušení vývoje dítěte nebo je ohrožuje. Jedná se o tělesné a citové zanedbávání, 

zanedbávání dozoru, výchovy a vzdělání. Zanedbávájícimi rodiči mohou být lidé, kteří 

nemají pro rodičovskou roli dostatečné kompetence, nemají dotatečnou motivaci nebo 

jsou příliš zaměstnáni svými problémy či zájmy. [8, 17,41] 

Systémové týrání je druhotné ponižování, týrání, které je způsobeno systémem, 

který byl založen pro pomoc a ochranu dětí a jejich rodin. Rozlišujeme několik forem 

tohoto týrání: nadbytečné přetěžování či trauma způsobené dítěti při kontaktu s 

policejním, soudním systémem (opakování výslechů, konfrontace s dospělým), 

zanedbávání či špatnou péči v kolektivních zařízeních, rozhodování o osudu dítěte bez 

dostatečné objektivní informovanosti o situaci, oddělení dítěte od rodiny tam, kde to 

není nevyhnutelně nutné, ponižování, přetěžování, neadekvátní přístup k dítěti, 

opakovaná, nadbytečná lékařská vyšetření. [8,17,41] 

Šikanování je jakékoliv chování, kterého záměrem je ublížit jedinci slabšímu 

fyzicky, který nemůže ze situace uniknout a není schopen se účinně bránit. Je silným 

sociálním stresem. Jeho projevem je fyzická agresivita, slovní agresivita a zastrašování, 

krádeže a poškozování věcí (vydírání, vyžadování finančních či jiných materiálních 

13 



služeb), manipulativní, zesměšňující a ponižující příkazy (přinucení vykonávat práci za 

"silnějšího" , vynucování "poslušnosti") . [8, 17, 41] 

Sekundární viktimizace je druhotné zraňování a vystavování dítěte nadbytečné 

psychické zátěži v průběhu vyšetřování pro syndrom CAN (dítě jako oběť trestného 

činu se stává ještě obětí vyšetřování), které je způsobené obviňováním dítěte, 

přenášením zodpovědnosti na dítě, odebráním dítěte z rodiny, nedůvěrou v to, co dítě 

říká, opakovanou výpovědí. [8, 17,41] 

Můnchhausenův syndrom (by proxy) je formou týrání dítěte, při které rodiče 

záměrným vyvoláváním rozličných příznaků ochoření vystavují dítě opakovaným 

bolestivým a chirurgickým vyšetřovacím postupům, čímž mu způsobují fyzickou a 

duševní bolest a následně i rozličné zdravotní komplikace. Jeho název je odvozen od 

jména známého chorobného lháře a fantasty německého barona von Můnchhausena. [8, 

17,41] 

2.2 Syndrom CSA 

Ze syndromu CAN se vyčleňuje syndrom CSA. Syndromem CSA (Child Sexual 

Abuse) je označováno sexuální zneužívání dětí. Existuje mnoho definicí sexuálního 

zneužívání. Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 ho vymezuje jako „nepatřičné 

vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoli sexuální 

dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoli, 

kdo se s dítětem dostal do nějakého kontaktu. Takovou osobou může být rodič, příbuzný, 

přítel, odborný či dobrovolný pracovník či cizí osoba. Pohlavní zneužívání se dělí na 

dotykové a bezdotykové. Bezdotykové zneužití zahrnuje setkání s exhibicionisty a účast 

na sexuálních aktivitách, kde nedochází k žádnému tělesnému kontaktu, např. vystavení 

dítěte pornografickým videozáznamům. Kontaktní zneužití je takové, kde dochází k 
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pohlavnímu kontaktu, včetně laskání prsou a pohlavních orgánů dítěte, pohlavnímu 

styku, orálnímu či análnímu sexu. "4 

2.2.1 Historie 

Sexuální zneužívání jako společenský jev se vnáší společnosti nachází od 

nepaměti. Je skrytý nepřítel, o kterém se ví, ale málo se o něm mluví. První zmínky o 

tomto fenoménu můžeme nalézt již ve starém Egyptě, kde svazky mezi vlastní krví byly 

zcela běžné a společensky tolerované. Další zmínky i s důkazy nám zanechali staří 

Řekové a Římané, v podobě antických tragédií (viz. Oidipus, který otevřeně hovoří o 

incestním vztahu). Na druhou stranu, v antickém Řecku však tento jev byl upraven 

zákonem, který hovořil o tom, že homosexuálním aktivitám se mohou věnovat chlapci 

nad 14 rokem věku. U indického horského kmene Lapšů je naprosto obvyklým 

způsobem sexuální iniciace pohlavní styk s dívkami od šesti let. 

A co křesťanská společnost? V osmnáctém století byl v Bastile nalezen rukopis 

„Sto dvacet dní sodomy" Toto dílo se dá vykládat různě, ale hlavně pro odborné kruhy 

(historiky, psychology a psychiatry) má toto dílo váhu. Marquise de'Sade vněm 

otevřeně hovoří o sexuálních praktikách té doby - Smilstvo páchané na dětech a 

mladistvých v hlavní roli. Hovoří o nich v té nejodpornější podobě, ale při pozorném 

čtení, lze pozorovat mnohé paralely se skutečným obrazem doby. 

Čas změn pak nastal až počátkem dvacátého století s Příborským rodákem 

Sigmundem Freudem. Ten jako jeden z prvních odborníků mluví o diversitách 

v citovém a sexuálním prožívání dítěte a dospělého. [8,30,33] 

2.2.2 Definice CSA 

Jednou z prvních používáných definic sexuálního zneužívání byla definice od 

Schechtera a Roberge (1976): „Sexuální zneužívání je vtažení závislého, vývojově 

4 DUNOVSKÝ, J„ DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: 

Grada, 1995.248 s. ISBN 80-7169-192-5. s. 72 
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nezralého dítěte nebo adolescenta do sexuálních aktivit, které jím nejsou plně 
pochopeny a přijímány a narušují sociální tabu v rodinných rolích. "5 

Podle Michell Elliotové (1995) pod sexuálním zneužíváním rozumíme „jakékoli 

sexuální využívání dítěte mladšího šestnácti let pro sexuální uspokojení dospělého nebo 

značně starší osoby. Může jít o obscénní telefonáty, neslušné předvádění se a voyerství, 

jako sledování dítěte při svlékání, ohmatávání, zhotovování pornografických fotografií 

nebo pokusy o soulož, znásilnění nebo dětskou prostituci. Může se jednat o jednotlivou 

událost nebo aktivity, které trvají léta. "6 

Jinou definici uvádí Petr Weiss: „Za sexuální zneužívání je považován pohlavní 

kontakt mezi dospělou osobou a nedospělým jedincem, přičemž se zákonem určená 

hranice přístupnosti pohlavního styku pohybuje v různých zemích obvykle mezi 13. a 18. 

rokem věku. Pojem zneužití přitom můžeme označovat jak různé formy koitálního styku 

(vaginální, anální, interfemorální), tak i aktivní a pasivní urogenitální aktivity, 

masturbaci či osahávání jiných částí těla oběti, to vše za účelem dosažení sexuálního 

vzrušení a eventuálně uspokojení pachatele. " 

2.2.3 Právní vymezení 

Z důvodu zvyšujících se případů týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte je nutná 

potřeba právních norem, které při násilí řeknou „stop" a potrestají toho, kdo jejich 

příkaz poruší. Sexuální zneužívání je v České Republice považováno za trestný čin 

podle trestního zákona č. 412/2002 Sb. a pachateli může být podle závažnosti udělen až 

výjimečný trest. Jako příklady uvádím některé paragrafy. 

• Nepřekažení trestního činu upravuje § 167 

• Kuplířství- dětská prostituce je postihována podle § 204 

5 MALÁ, E., RABOCH, J., SOVÁK, Z. Sexuálně zneužívané děti. Praha: Psychiatrické centrum, 1995. 
128 s. ISBN 80-85121-99-9, s.15 
6 ELLJOTTOVÁ, M. Jak ochránit své dítě. Praha : PortáJ, 2000. ]60s. JSBN 80-7 J 78-419-2 
7 VANIČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Sexuální zneužíváni dětí l.díl. Praha: 
Karolinum, 1997. 82 s. ISBN 80-7184-479-9, s.13 
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• Dětská pornografie (šíření, přechovávání pornografie a zneužití dítěte 

k pornografii) je postihována podle § 205 

• Prodej dětí upravuje § 216 

• Ohrožováním mravní výchovy mládeže se zabývá § 217 

• Zavlečení dítěte do ciziny, mimo hranice státu upravuje § 233 

• Znásilnění je postihováno § 241 

• Sexuální zneužití je trestním činem podle § 242, §243 

• Souloží mezi příbuznými se zabývá § 245 

V přílohách uvádím konkrétní znění zákona, oddíl druhý trestního zákona týkající se 

trestných činů proti lidskosti. 

2.2.4 Formy sexuálního zneužívání 

K základním formám sexuálního zneužívání dětí bezdotykového a dotykového 

se připojuje specifický typ tohoto fenoménu, komerční sexuální zneužívání dětí. 

A) Bezdotykové zneužívání 

Mezi bezdotykové (nekontaktní) formy sexuálního zneužívání patří verbální 

zneužívání, při kterém pachatel mluví o tom, co by rád s dítětem dělal nebo obscénní 

komentáře, řeči, výrazy, jaké má dítě tělo. Dále je to setkání dítěte s exhibicionismem. 

Jedná se o sexuální úchylku, při níž má pachatel nutkání obnažovat své genitálie na 

veřejnosti nebo při tom i masturbovat a voyerismus, při kterém je sexuální uspokojení 

dosaženo pozorováním nahého nebo svlékajícího se dítěte, jeho fotografování, přinucení 

dítěte ke sledování pornografických videoprogramů nebo prohlížení časopisů. 

B) Dotykové zneužívání 

Dotykové (kontaktní) formy sexuálního zneužití zahrnují sexuální obtěžování 

(líbání, osahávání na erotogenních zónách dětského těla- láskaní prsou, a genitálií), 

sexuální útok (dotýkání se erotogenních zón dětského těla, pronikání prstem, jazykem 
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nebo předměty do anusu nebo vagíny, pohlavní styk intrafemurální- styk mezi stehna), 

znásilnění (vynucené vniknutí do vagíny, konečníku, úst dítěte penisem), incest, 

sexuálny útok s následkem smrti oběti. Pokud si dospělý za užití síly a často při obraně 

oběti vynutí některou výše vyjmenovanou formou dotykového sexuálního zneužití, 

jedná se o sexuální útok. 

Incest (z lat. slova incestare - poskvrnit) je obecně definovaný jako sexuální akt 

mezi dvěma osobami, jimž není zákonem dovoleno uzavřít sňatek. Jedná se o sexuální 

aktivitu mezi příbuznými - rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky, sourozenci. Ve většině 

současných i historických kultur je zakázán. 

Rozporuplnou formou obtěžování je tzv. harassment, který je obecně vymezován 

jako znepokojování, zneklidňování. Dospělý zneklidňuje dítě např. slovními výpady, 

poplácáváním po zadku tisknutím ksobě apod. Veškeré toto chování dospělého má 

sexuální podtext, přestože dospělý tento motiv popírá. 

C) Komerční sexuální zneužívání dětí 

Komerční sexuální zneužívání dětí ( Commercial Sexual Abuse of Children) je 

definováno jako použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo jinou 

odměnu v naturáliích mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem a jinými, 

kteří vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely. V současnosti je mu věnovaná velká 

pozornost. Odhaduje se, že ke komerčnímu sexuálnímu zneužívám dětí je na světě 

zneužívaných asi 100 miliónů dětí. Vyskytuje se ve třech formách, a to dětské 

pornografii, dětské prostituci a přemísťování a prodej dětí pro sexuální účely. 

I. Dětská pornografie 

Dětská pornografie je definována jako zvukový nebo obrazový materiál, který 

používá děti v sexuálně implicitním kontextu. Zahrnuje výrobu, rozšiřování nebo 

8 DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha : 

Grada, 1995.248 s. ISBN 80-7169-192-5, s. 74 
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používání takového materiálu. Je provozována v ilegalitě a tajně. Výrobci i distributoři 

dětské pornografie bývají z řad pedofilů. Videokazety, fotografie i zvukové nahrávky 

využívají pro vlastní pohlavní ukájení, onanování. Dětská pornografie je pro tvůrce i 

distributory velmi lukrativním materiálem, který je vyvážen za hranice státu. Mezi 

pedofily a dalšími uživateli je však z velké části distribuována zdarma. [8,9,13,14,33] 

II. Dětská prostituce 

Pod pojmem dětská prostituce se rozumí využívání dětí při sexuálních aktivitách 

za peníze nebo za jinou odměnu. V posledních letech její výskyt stoupá se zvyšující se 

tendenci prostituce obecně. Uskutečňuje se v podobě klasické prostituce. Vychází 

z mnoha faktorů, často se však jedná o děti z neúplných, chudých rodin. Děti 

provozující prostituci lze rozdělit do dvou skupin a to na děti provozující prostituci 

„dobrovolně" a děti, které jsou k prostituci nabízeny jinou osobou. [8,9,13,14,31,33] 

Dětská prostituce se v České republice vyskytuje hlavně ve velkých městech a 

příhraničních oblastech s Německem, Rakouskem a v ojedinělých případech i 

s Polskem. Značnou část zákazníků tvoří pedofilové. 

III. Sexuální turistika 

Sexuální turistika jako pojem (termín) byl poprvé zmíněn roku 1980 

mimovládními organizacemi jako reakce na zvýšení sexuálního zneužívám dětí 

především v zemích třetího světa. Zahrnuje cestování z domovské krajiny do cílové 

krajiny se záměrem vyhledávání kontaktů s dětmi. Celosvětová nevládní organizace 

ECPAT-1990 ( End Child Prostitution in Asian Tourism- konec dětské prostituci, 

dětské pornografii a obchodování s dětmi pro sexuální účely) definuje sexuální turistiku 

jako komerční sexuální zneužívání dětí cizinci, ke kterým řadí osoby, které: 

a) Cestují ze své vlastní krajiny do jiné (cílové) krajiny navázat sexuální kontakty 

s dětmi. 
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b) Cizince, kteří se oddávají sexuálním aktivitám s dětmi, pokud jsou v cílových 

krajinách. 

Sexuální turistika je celosvětový problém, zahrnuje především země třetího světa a 

méně bohaté státy Jihovýchodní Asie (Thajsko, Vietnam, Kambodža, Laos,...), 

Latinské Ameriky, Afriky a v neposlední řadě i Východní Evropu. Klienti jsou většinou 

obyvatelé nejvyspělejších krajin Západní Evropy a Severní Ameriky. [8,9,13,14,33] 

2.2.5 Pachatel sexuálního zneužívání 

Pachatelem sexuálního zneužívání mohou být jedinci různého věku a pohlaví, 

různého vzdělání. Nejčastěji jsou jimi však muži, ale vyskytují se i případy, kdy 

zneuživatelem je žena a ve zvláštních, spíše ojedinělých případech se vůbec nemusí 

jednat o dospělou osobu, pachatelem může být i dítě (např. starší bratr). Z různých 

výzkumů se ukazuje, že největší počet pachatelů pochází z rodiny, nebo z okruhu 

známých. Chlapci jsou nejčastěji zneužíváni cizí osobou a dívky osobou známou. Jedná 

se zejména o pachatele s odlišným sexuálním zaměřením, morálně narušené a sexuálně 

nevyzrálé (trpící poruchou osobnosti), ztrácející schopnost kontroly pudového jednání 

z důvodu onemocnění či v důsledku alkoholu nebo drog. 

Zneuživatele můžeme rozdělit do 3 skupin: 

a) tvoří pedofilové, kterých sexuální orientace je zaměřená jenom na dítě 

b) skupinou jsou jedinci, kteří jsou primárně orientováni na dítě, ale příležitostně 

navozují sexuální vztahy i s dospělými 

c) osoby především orientované na dospělé, ale v případě nouze se náhradním 

řešením může stát i dítě 
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3 Sexuální zneužívání dětí v rodinách 

Rodina je nejvýznamnější sociální skupina známá ve všech lidských 

společenstvích, která plní reprodukční, ekonomické, kulturní, sociální i psychologické 

funkce. Je zdrojem jistoty, bezpečí a model, který dítě napodobuje. 

Rodina je systémem interakcí, kde si lidé musí k sobě vytvářet vztahy a musí 

spolu komunikovat. Všechno co dělají a říkají dostává komunikační význam, jež se 

v každodenních situacích projeví jako komunikační stereotyp, vyskytující se v rodinách 

dobře fungujících i disharmonických. V nejužší rodině fungují 3 typy vztahů -mezi 

mužem a ženou, rodiči a dětmi, mezi sourozenci navzájem. Vztahy mezi jednotlivými 

členy mají různou formu, která závisí na způsobu výchovy. Mezi tři základní styly 

výchovy patří autoritativní (důraz na podřízení dítěte autoritě rodiče, základním 

mechanismem je odměna a trest), liberální (označován jako laissez faire, důraz na 

ponechání co největší volnosti bez omezení jeho vlastní aktivity) a demokratický styl 

(respektování dítěte jako samostatné bytosti, předem dohodnuté pravidla a kompromisy, 

dítě poznává odpovědnost vůči druhým lidem). Způsob výchovy v rodině je jeden 

z mnoha působících vlivů na vývoj jedince, který ovlivňuje psychickou pohodu i 

v dospělosti. 

Velmi důležité je poznat z jaké rodiny dítě pochází. Rozeznáváme tyto typy rodin: 

I. Podle úplnosti- a) úplná- trvalé soužití rodičů a dětí 

b) neúplná-jeden nebo oba rodiče se nemůžou o dítě starat 

- dítě přejde do péče prarodičů 

II. Podle původu- a)orientační (výchozí)- rodina, do které se jedinec narodí 

b)reprodukční- rodina, kterou zakládám 

III. Podle velikosti- a)nukleární- trvale spolu žijí 2 generace (rodiče a děti) 

b)rozšířená- více generací 

IV. Podle funkčnosti- a)funkční- uspokojuje všechny potřeby 

b)dysfunkční- některá z funkcí není plněna nebo je pněna částečně 

c)afunkční [17,30] 
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3.1 Role v rodině 

Rodina může mít různou strukturu, různé rozložení rolí a moci. Má svůj 

hodnotový systém a každý jedinec v rodině má určité role, v rámci kterých se vytvářejí 

různé vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Členové zdravě fungující rodiny vědí, 

jakou roli v rodině zastávají. Ztráta jedince vykonávajícího některou z rodinných rolí 

souvisí s narušením rovnováhy, rozpadem, rozvratem nebo dysfunkcí rodiny, proto 

musí být nahrazen jiným členem rodiny, který bude jeho funkci zastávat. Nepřiměřené 

dosazení do jednotlivých rolí může vést k potlačení vývojových úloh (např. ztráty 

dětství). 

Sexuální zneužívání připravuje dítě o jeho dětství, staví ho do role předčasné dospělosti, 
čímž se vzdaluje svým vrstevníkům. [17,30] 

3.2 Rodina a sexuální zneužívání 

Sexuální zneužívání vzhledem k pachateli a místu, kde se odehrává, můžeme dělit na: 

I. Extrafamiliární- sexuální zneužívání mimo rodinu, obvykle je jednorázové, 

nejčastějším věkem oběti je mladší školní a střední školní věk. Pachatelem může 

být osoba, kterou dítě zná (učitel, trenér, soused, dobrý rodinný přítel, ten, kdo 

se o dítě stará) nebo neznámý- náhodný, nečekaný pachatel (exhibicionista). 

Pro rodiče sexuální zneužití jejich dítěte znamená určitý psychický šok. Matky 

tuto situaci vnímají jako vlastní selhání. Velmi podstatným aspektem je způsob 

jakým se rodina s touto situací vyrovná, což s sebou přináší změnu celkového 

klimatu rodiny. Neméně důležité jsou i postoje komunity, ve které rodina žije. 

Hodnoty a postoje sociálního prostředí totiž ovlivňují reakce přímých účastníků, 

jejich prožívání, zpracování a konečné vyrovnání s traumatem.[34] 

II. Intrafamiliárm - sexuální zneužívání v rodině, zneužívám bývá opakované, 

nejčastějším věkem prvního zneužívání je předškolní a mladší školní věk. U 

tohoto typu zneužívání bývají rizikovější skupinou dívky než chlapci. 

Intrafamiliární (incestní) zneužívání mívá nejtragičtější následky. Aktérem je 

člověk, který je dítěti blízky, nejčastějším pachatelem bývá mužský příslušník 
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rodiny. V 60% případů je pachatelem vlastní nebo nevlastní otec, v 15% bratr, 

v 10% ostatní členové rodiny a v 5 % matka. U 50% sexuální zneužívání trvalo 

3-5 let. 

Slovo incest znamená kontaktní sexuální aktivitu mezi dvěma bezprostředně 

příbuznými (osobami, které nemají povoleno uzavřít manželství)- rodiči a dětmi, 

prarodiči a vnuky, mezi sourozenci navzájem. Může se stát mezi osobami různého, ale i 

s te jného pohlaví. 

Z historického hlediska je jedním z nejstarších civilizačních zákazů, který je 
trestně stíhán i společensky odsuzován bez ohledu na věk účastníků. První historický 

důkaz o zákazu incestu najdeme v Chammurapiho zákoníku (1700let před Kr.). Zákon 

přikazoval, aby muž, který počne dítě se svou dcerou byl hozen za brány města. Zákaz 

incestu pod hrozbou vyloučení ze společenství obsahuje i Třetí kniha Mojžíšova (cca 

1300 let před Kr.), kde se můžeme dočíst:" Nikdo se nepřiblíží některé ze svých blízkých 

příbuzných, aby odkryl její nahotu" (Lev. 18:6) 9 

V pojetí incestu však existují podstatné transkulturální rozdíly. U některých 

dynastií starého Egypta byl po mnoho generací povolován sňatek faraóna pouze s jeho 

vlastní dcerou. Některé národy v Pacifiku považují za incest styk dcery s bratrem 

matky, ale ne už s vlastním otcem. Jinde je zas incestní styk součástí některých rituálů, 

ačkoliv je normálně nepřístupný. V židovsko-kresťanském okruhu je problematika 

incestu základním zákazem.[8,30] 

Zákaz incestu spočívá především v genetické nebezpečnosti příbuzenských 

sexuálních vztahů, možném přenosu dědičných chorob. Incestní chování výrazně mění a 

narušuje interpersonální vztahy mezi členy rodiny, vzniká rivalita mezi členy rodiny, 

což narušuje rodinnou strukturu. [8,30] 

9 WEISS, P. Sexuální zneužívání dětí. Praha : Grada, 2005. 264 s. ISBN 80-247-0929-5, 
s.101 
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Rodina s incestem představuje typ rodiny, ve které dochází k porušení její 

funkce, není v ní respektováno soukromí a jedno nebo více dětí je zneužíváno 

kontinuálně. Rizikovými faktory vzniku sexuálního zneužívání v rodině bývá některé 

z následujících - ekonomická závislost matky na partnerovi, nízké sebevědomí a 

neuspokojivé dětství zneuživatele, soužití matky s dítětem a jeho nevlastním otcem, 

špatné partnerské vztahy a zmatečnost rolí, disfunkěnost rodiny, špatná 

socioekonomická situace rodiny, uzavřenost rodiny, rodiny s konzervativními, rigidními 

postoji k sexu a s autoritativním otcem nebo alkoholismus v rodině. 

„ Pro mnohé děti z incestních rodin je sexuální kontakt jedinou cestou získání si 

lásky a pozornosti rodičů. Oběti paradoxně drží rodinu pohromadě, přebírají 

zodpovědnost za její fungování, považují často za přirozené plnit sexuální přání otce 

nebo bratra. Cítí se vinny za to, co se děje, a po případném oznámení deliktu jsou často 

nejvíce potrestány samy - ztrátou uvězněného otce a rozpadem rodiny, sociální 

stigmatizací nebo případným umístněním mimo rodinu v dětském domově. K oznámení 

incestu pak dochází často ve chvílích, kdy otec začne zneužívat i další dceru a její starší 

sestra z důvodu žárliveckých nebo ve snaze ji ochránit otce udá. "l0 

Následky incestního sexuálního zneužívání v dětství jsou dlouhodobé. Incestní 

zážitek může podstatně narušit pozdější schopnost žen navazovat adekvátní a funkční 

partnerské vztahy, nejednou vede k závažným sexuálním dysfunkcím nebo 

promiskuitnímu sexuálnímu chování. [40] 

WEISS, Peter. Sexuální zneužití v dětství. Psychologie dnes. 1.1.1999, č. 8, s. 14-17 
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4 Sexuálně zneužívané dítě 

Sexuální zneužívání dětí patří mezi nejzávažnější formy týrání dětí, protože 

zanechává nejtěžší následky jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. V 

souvislosti se sexuálním zneužíváním dětí je třeba hovořit o tzv. rizikových faktorech, 

které mohou napomáhat nebo často přímo vést k sexuálnímu zneužívání. Do této 

kategorie patří např. uvolněná atmosféra v rodině, napjaté rodinné poměry, prostorová 

nedostatečnost, ale i alkoholová či drogová závislost rodičů. Oběť sexuálního 

zneužívání velmi často pochází z disharmonické rodiny, přičemž nejvíc ohroženou 

skupinou jsou děti, které: 

• nejsou dostatečně poučené o sexuálním životě, 

• jsou mentálně retardované nebo postižené jiným způsobem (např. hluchoněmé), 

což jim na jedné straně znemožňuje účinnou obranu a na druhé straně ztěžuje 

odhalení pachatele, protože pachatel spoléhá na to, že dítě nechápe, co se s ním 

děje, nikomu se nesvěří a pokud by to udělalo, nikdo by jej nepovažoval za 

věrohodného svědka, 

• s nízkým sebehodnocením, které jsou závislé na svém okolí, jemuž se velmi 

snadno podřídí, 

• bývají často samy doma (matka pracuje na směny, chodí na služební cesty, atd.), 

• jsou svěření do péče lidí, které rodiče dobře neznají, 

• jejichž matka trpí dlouhodobou chorobu nebo z jiných příčin nežije sexuálně se 

svým partnerem, žijí v doplněné rodině, v důsledku úmrtí matky žijí samy se 

svým biologickým, případně nevlastním otcem, 

• vyrůstají v citově chladném, odmítavém prostředí, jsou citově deprimovány, 

snadno podléhají manipulaci zneužívajícího dospělého, 

• vyrůstají v hyperprotektivní rodině, která je přehnaně chrání před jakoukoli 

negativní zkušeností, nejsou připraveny na to, aby si poradily v situaci, která 

přesahuje rámec jejich dosavadní zkušenosti. [8,18,34,40] 
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4.1 Projevy sexuálního zneužívání dítěte 

Každé dítě, které prožije sexuální zneužití nebo je zneužíváno soustavně, 

prožívá psychické trauma. Mezi specifické projevy sexuálního zneužívání patří poruchy 

příjmu potravy, chronická deprese, noční můry, strach ze tmy a poruchy spánku, ztráty 

paměti, projevy neurotizace (pomočování, okusování nehtů), poruchy řeči, kreslení 

sexuálně inspirovaných obrázků, zhoršení školního prospěchu. Změny chování, 

naznačují, že mají určité tajemství, které nemůžu nikomu prozradit, poranění vagíny, 

anusu, otoky pohlavních orgánů, dilatace anusu, poranění hymen, úzkost, bolesti břicha 

bez organické příčiny, sebepoškozování, útěky z domova, ztráta kamarádů a důvěry 

k dospělým. 

4.2 Následky sexuálního zneužití dítěte 

Zneužívání způsobuje dítěti nejen fyzické utrpení, ale zanechává následky na 

jeho psychice, které se projeví v pozdějším období života (v chování, jednání a 

prožívání) a jsou tým intenzivnější, čím déle bylo dítě zneužíváno. Z toho vyplývá, že 

sexuální zneužívání přestává být věcí soukromou, která se netýká jen dotyčné osoby, ale 

následně působí i na okolí, ve kterém oběť žije. 

Zneužívání způsobuje různé následky: 

• těžké deprese a autodestrukční chování, pocity opuštěnosti, stigmatizaci (dítě je 

přesvědčeno o vlastní špinavosti, špatnosti a vině) as tím spojené poruchy 

sebevědomí a sebehodnocení, 

• poruchy v interpersonálních vztazích projevující se hlavně v neschopnosti 

nadvázat vztahy a projevit důvěru, 

• poruchy v sexuální oblasti, které se projevují nízkou sexuální sebeakceptací, 

sexuálními dysfunkcemi, střídáním sexuálních partnerů, případně odmítáním 

jakékoliv sexuální aktivity. [8,18,34,40] 
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Mezi krátkodobé následky sexuálního zneužívání dětí, které jsou popisovány u více 

než 50% zneužitých dětí, patří strach, hanba, narušení sebeúcty, poruchy spánku a 

příjmu potravy, změny v sociálním a sexuálním chování. Vzácněji se vyskytují sexuálně 

přenosné choroby a těhotenství. 

Dítě svoje zneužívaní chápe jako zradu důvěry a svých citů. Opakovaná zrazení 

dítěte osobou, které věřilo, způsobí, že dítě přestane věřit dalším dospělým. Ztráta 

základní důvěry poznamená děti často na celý život. Přitom si však uvědomuje svoji 

bezmocnost, nepozná způsoby vlastní ochrany a žije v přesvědčení, že v případě 

odhalení jeho zneužívám by mu nikdo nevěřil. Častokrát není schopné jakéhokoliv 

odporu. Pokud se vyskytne, odpor je tím menší a slabší, čím méně je dítě poučeno 

o sexuálním životě, o možnostech obrany a odmítnutí kontaktů jakéhokoliv druhu 

a podoby. 

Důležitým v tomto případě je postoj matky, která hlavně v případech 

intrafamiliárního zneužívání často mlčí. Příčinou může být nejen obava ze snížení 

společenské prestiže rodiny, její odsouzení, ale i strach z agrese partnera, obava z jeho 

ztráty a zhoršení tak vlastního ekonomického postavení, stejně jako i sociálně-

ekonomického postavení rodiny jako celku. Ve své bezmocnosti radši nic nevidí 

a neslyší a tak ponechává své vlastní dítě jeho vlastnímu osudu. Takové chování matky 

posilňuje chování pachatele. 

V následující tabulce můžeme sledovat počty prokázaných případů týraných a 

zneužívaných dětí v ČR od roku 2000 do roku 2006. Dá se však říci, že konečné číslo 

bude mnohonásobně vyšší právě kvůli faktorům výše zmíněným. 
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Počet týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR11 

Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v CR 

Rok 
Počet týraných dčtí 

(psychické a tělesné týrání) 
Počet sexuálně zneužitých dětí Celkem 

2000 743 614 1357 

2001 884 522 1406 

2002 698 537 1235 

2003 950 665 1615 

2004 1028 698 1726 

2005 1319 664 1983 

2006 1008 585 1593 

Celkem 6630 4285 10915 

Další statistiky o způsobech a počtech sexuálně zneužívaných dětí uvádí Ministerstvo 

vnitra ČR. 

4.3 Syndrom dětského přizpůsobení sexuálnímu zneužívání 

Mnohé děti, které uvedly, že byly sexuálně zneužity, svá tvrzení po čase 

odvolávaly. Tento jev se nazývá syndrom dětského přizpůsobení sexuálnímu zneužití 

(child sexual abuse accomodation syndrome) a jako jev byl poprvé popsán v roce 1983 

americkým lékařem R.C. Summitem. Toto popření je nejběžnější formou vyrovnání se 

ze stresem, kterému je dítě vystaveno. 

Syndrom přizpůsobení pohlavnímu zneužívání zahrnuje 5 fází: 

1. Utajování 

Žádné dítě není připraveno na možnost obtěžování, navíc je na obtěžujícím většinou 

závislé. Ten, kdo dítě obtěžuje, dítě psychicky „zpracovává": „Jestli to někomu řekneš, 

.Ministerstvopráce a sociálních věci ČR [online]. 2007 [cit. 2008-02-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mpsv.cz/cs/4306>. 
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nebudu tě mit rád, - zbiju tě, -zakážu ti, - zabiju tě". " Toto je naše tajemství, nikdo by 

tomu nerozuměl". „ Neříkej to matce, jinak tě nebudu mít rád, - budu tě nenávidět, -

bude nenávidět mě, - zabiju tě, - sebe, - pošle mě pryč, - pošle tě pryč, - rozbije to 

rodinu a všichni přijdete do sirotčince. " 

2. Bezmocnost 

Je třikrát větší pravděpodobnost, že dítě bude obtěžováno známým dospělým než cizím. 

Bezmocnost se zvětšuje svěřením do péče pachatele. Pachatelem je někdo koho má dítě 

rádo, hrozby ztráty lásky se dítě bojí víc než hrozby násilí. 

3. Svedení a přizpůsobení 

Sexuální zneužívání není pro dítě jednorázovou záležitostí. Jedinou jeho možností je 

přijmout tuto skutečnost a podřídí se jí. Vzniká konflikt, který dítě těžko zvládá. Dítě, 

které se setkává s podrobující bezmocí, touží dosáhnout pocitu moci a kontroly. 

Zpracovává tuto bolestnou situaci tak, že samo sebe viní z vyprovokování této situace. 

Přizpůsobit se pokračujícímu násilí znamená vyburcovat obranné mechanismy, které 

mohou mít podobu domácího mučednictví, rozštěpení reality, hysterický fenomén, 

alterované vědomí, delikvence, sociopatie, projekce vzteku a automutilace a které dítěti 

umožňují přežít. Pro oběti sexuálního násilí bývá snadná cesta úniku zneužíváním drog. 

Přežít může sexuálně zneužité dítě i tak, když se naučí využívat svého sexuálního 

agresora a požívat tak jisté výhody, které mu zpříjemňují život a dávají zakusit, jak 

chutná moc. 

4. Opožděné, konfliktní a nespravedlivé odhalení 

K opožděnému odhalení dochází tehdy, je-li přítomen nějaký spouštěcí signál, např. 

rodinný konflikt, rozvod, zneužívání mladšího sourozence apod. Oběť si tajemství 

uchovává pro sebe a opožděně je ohlásí, což potom působí nevěrohodně. 

5. Odvolání výpovědi 

Vše, co dítě řekne o sexuálním zneužití, vezme pravděpodobně zpět. Z počátečního 

impulsivního vzteku zůstává ambivalence viny a mučivého závazku ochránit rodinu. Má 
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strach ze zavržení rodiči, z opožděných výslechů, z rozbití rodiny, následuje připuštění, 

že si historku vymyslelo, a to vše potvrzuje představu, že se čin nedá ověřit.12 

Z výše uvedeného je vidět, že syndrom dětského přizpůsobení musí řešit odborník 

(profesionál) za podpory a ochrany dítěte. 

4.4 Posttraumatická stresová porucha 

Posttraumatická stresová porucha je úzkostná porucha, která se typicky rozvíjí po 

emočně těžké, stresující události, která svou závažností přesahuje obvyklou lidskou 

zkušenost a bývá traumatická pro většinu lidí. Jedná se o velmi častou poruchu, která 

postihuje kolem 10% celkové populace. Vzniká jako opožděná nebo prodloužená reakce 

na stresovou událost nebo situaci a je léčivým onemocněním. Příznaky posttraumatické 

stresové poruchy se projevují za několik dnů, týdnů, nejdéle do 6 měsíců od stresové 

událostí, situace. Má kolísavý průběh po dobu několika měsíců, zřídka i let. [7,18, 34] 

Je charakterizována: 

• Znecitlivěním, zlhostejněním, zmrtvěním 

• Odtažením se od klíčových osob 

• Depersonalizací 

• Dissociativní amnézií 

Posttraumatická stresová porucha začíná měnit chování, mění percepci, motoriku, 

paměť, rytmus spánku, období bdělostí, dochází k dissociaci osobnosti a 

k imunologickým změnám, které vedou k opakovaným infekcím, kdy se dítě nemůže 

uzdravit. Typické je i vyhýbání se podnětům, které vyvolávají vzpomínky na danou 

událost. Trauma by se mělo řešit, protože neřešením konfliktu se vyvolávají silné stavy 

úzkosti a pocity viny. [7,18,34] 

12 

DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. 248 s. 

ISBN 80-7169-192-5, s.73-74 
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5 Diagnostika sexuálně zneužitých dětí pomocí kresby 

Počátkem 20. století začal zájem o dětský výtvarný projev ze strany psychologů, 

kteří se zkoumáním kresby snažili pochopit její význam a diagnostické možnosti. Zájem 

začali projevovat i pedagogové a umělci, pro které byla dětská práce uměleckou 

inspiraci. Vznik a vývoj výtvarného projevu v ontogenezi byl pak studován snad všemi 

autory, kteří se zajímali o dětskou kresbu, ale i o vývoj osobnosti v rámci vzdělání a 

výchovy. Jejich názory se však často liší např.: 

• rozdílné pojetí povahy duševních funkcí, které se v kreslení uplatňují, 

• přisuzování míry vlivu faktorů vnitřních a vnějších, které se na vzniku a rozvoji 

V V projevu podílejí, 

• odpověď na zásadní otázku : „Proč vlastně dítě (samo od sebe) kreslí?" (zásadní 

z vývojového i výchovného hlediska). 

Již v roce 1869 J. Sully uváděl první dětské kreslení do souvislosti s hrou. G.H. 

Luquet (1913) v kreslení viděl hru, která zaměstnává ruce i zrak a uvádí v pohyb vnitřní 

zkušenost dítěte. Dítě kreslí, aby se bavilo. Piagetova (1968) dětská kresba má 

souvislost s vývojem poznání, formou znaků a s nimi spojených systémů, stejně jako 

hraje provázena libostí a má cíl sama v sobě. 

J.Uždil (1974) tvrdil, že všechny tyto představy o smyslu výtvarné činnosti mají 

jen půl pravdy, mohou spolupůsobit, ale nestačí k vyvolání takové aktivity, s jakou se 

setkáváme u dětí. Počátky křeslem souvisejí s vývojem dítěte (se vznikem osobnosti). 

Přirozený projev dítěte je specificky lidský způsob osvojování světa v interakci s ním. 

Dětské obrázky se začaly využívat jako komunikační prostředek při testování 

mentální úrovně, jako prostředek zkoumání afektivity dítěte a vyjádření znalostí dítěte 

o svém těle a jeho situování v prostoru. 

5.1 Vývoj dětské kresby 

Ve vývoji dětského výtvarného projevu lze postihnout určité zákonitosti, které se 

opakují u každého zdravě se vyvíjejícího dítěte a následují za sebou v určitém pořadí. Je 
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prokázána souvislost mezi vývojem myšlení a výtvarným projevem zejména 

v předškolním věku. 

Na vývoj mají vliv i různé vnější faktory, podpora okolí, nadání a osobní 

zaměření. Přibližně však možno poukázat na vývojová stadia a období. Dětská kresba se 

vyvíjí v několika stupních: 

1. Období „skvrn"- do věku jednoho roku. Děti v tomto věku kreslí skvrny. 

2. Stadium „čmáranic"- období do dvou let. Pro to období jsou charakteristické 

„črtací experimenty", které jsou ještě zatím bezobsažné. Výsledkem je 

zdokonalení motoriky, schopnost pohybové inhibice (zastavení, zabrždění 

pohybu), moment uspokojení, zaujetí, radost z grafického pohybu (zanechává 

trvalou stopu). Probouzí se představivost, která má významný vliv na interakci 

dítěte s okolním světem. 

3. Stadium „čárání"- mezi druhým a třetím rokem. Dítě je již ovlivněno 

intelektuálními faktory, pozornost však neudrží dlouho a během kreslení mění 

původní nápad, někdy se projeví určitý záměr až v závěru křeslem, jedná se o 

tzv. náhodný realismus. Později kreslí uzavřené smyčky, čímž se snaží 

napodobit psaní dospělých a najít v něm nějaký systém. V tomto případě se 

jedná o nezdařený realismus. 

4. Stadium „hlavonožců"- období do pěti let. Dítě začíná lépe zvládat křeslem a 

kresbě již dává určitý obsah. Kreslí tzv. hlavonožce, jehož postava je znázorněná 

kolečkem (představuje hlavu i trup současně) a dvěma svislými čarami (nohy) a 

často dokreslí i další dvě čáry (ruce). Později dítě do kolečka přidává oči, ústa, 

pupík, vše v podobě tečky nebo malého kolečka. 

5. Intelektuální realismus- mezi pátým až sedmým rokem. Předměty bývají 

disproporční, kresby jsou bez perspektivy, dítě nedokáže rozlišit co je 

vodorovné a co svislé, co je symbolem tzv. sklápění, typického pro tenhle věk. 

Objevuje se i transparentnost (průhlednost). Objekty jsou zobrazovány jakoby 

byly průhledné, je vidět i vnitřek, i když by se na obrázku měl vyskytovat jen 

vnějšek. Např. u postav vidíme skrz oblečení i pupík. Dítě kreslí všechno, co 

zná. 

32 



6. Vizuální realismus- přibližně do 12 let. Dítě je objektivnější a začíná kreslit to, 

co vidí. Toto období představuje důležitý skok ve vývoji dítěte, protože začíná 

zobrazovat postavu z profilu. 

7. Zobrazování v prostoru- po 12 roce. Dětské kresby obsahují mnoho detailů, jsou 

propracovanější. [5] 

5.2 Dětská kresba jako diagnostický prostředek 

Kresba je jedním z nejvhodnějších přístupu poznání osobnosti dítěte. Díky ní 

můžeme orientačně hodnotit celkovou vývojovou úroveň dítěte a jeho rozumových 

schopností, stejně tak můžeme zjišťovat jeho senzomotorické schopnosti a koordinaci. 

Slouží k poznání specifických vztahů a postojů v blízkém i širokém sociálním poli, 

citovému prožívání a aktuálnímu emočnímu ladění dítěte. V kresbě se mohou zrcadlit 

patologické změny v psychice dítěte, následky po překonaných somatických či 

psychosomatických ochořeních. Spontánní kresbou dítě řekne mnohokrát více než 

slovy. Při kresbě je důležité sledovat formu, jakou se dítě vyjadřuje a jaké jsou jeho 

vyjadřovací prostředky, obsah (co ve svém díle vyjadřuje), náměty a barvy, které dítě 

preferuje, znázornění postav (jestli kreslí všechno co postavy mají mít nebo zda nějaké 

časti vynechá, proporce a velikost postav, malé postavy často poukazují na snížené 

sebevědomí), kompozici a integraci kresby (sestavování, umístnění, uspořádání prvků 

do celku, můžeme pozorovat, co považuje za důležité, v jakém vztahu dítě jednotlivé 

prvky kreslí), využití prostoru (zda ho využívá dostatečně nebo kreslí jenom v nějaké 

části, na okraji, v rohu), linie (sledujeme intenzitu, přítlak - zvýšený přítlak se může 

objevit u napjatých nebo agresivních dětí, slabá intenzita čáry může signalizovat 

nejistotu), zvláštnosti (které se běžně v dětských kresbách nevyskytují) a detaily kresby. 

Každým z těch prvků může dítě něco naznačovat. 

O osobnosti dítěte mnoho napoví i symbolika barev. Signálem, že něco není 

v pořádku, může být například, když dítě nepřiměřeně preferuje černou barvu. Může to 

být projevem určité míry úzkosti. 

• Obecně je černá barvou smutku a tajemnosti. 
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• Bílá se většinou v kresbě nevyskytuje, protože se kreslí na bílý papír. 

Symbolizuje nevinnost, čistotu, jasnost. 

• Modrá je symbolem vyrovnanosti, dobré sociální adaptaci, porozumění. 

• Žlutou děti používají velmi rády a v kresbě se většinou vyskytuje v podobě 

slunce. Je barvou otevřenosti, očekávání. 

• Červenou preferují všechny děti v mladším věku, v pozdějším věku jí dávají 

přednost hyperaktivní. Symbolizuje vitalitu, aktivitu, optimismus. 

• Zelená je barva sebeúcty, stability, rovnováhy, seberealizace. 

Z psychologického hlediska je nejdůležitější dětská kresba lidské postavy. Lze 

v ní nacházet různou symboliku, ale i samotná postava vypovídá o autorovi mnohem 

víc, než různá symbolika. Do kresby dítě promítá pojetí samo sebe. 

5.2.1 Kresba a sexualita 

Dětská sexualita prochází pěti psychoanalytickými stádii: 

1. Orální stádium (0 až 1,5 roku) - zdrojem největších slastí jsou ústa 

2. Anální stádium ( 1 , 5 - 3 roky) - slast dítěte se zaměřuje na anální zónu, dítě 

získává kontrolu nad svými svěrači 

3. Falické stádium (3 - 5 let) - zvýšený zájem o genitálie a rozdíly mezi pohlavími, 

v tomto období se řeší Oidipovský komplex 

4. Latentní stádium (od 5 let do nástupu puberty) - citově klidné období, oddělující 

dětskou sexualitu od dospělé 

5. Genitální stádium - konečné stádium psychosexuálního vývoje, charakteristické 

schopností vytvořit citový vztah k osobě opačného pohlaví. 

Podle způsobu zobrazení postavy a zejména důrazu na určité detaily lze 

posuzovat rozdílnou míru neadekvátnosti kresby, a tedy i závažnosti varovných signálů. 

Za neadekvátní lze považovat zvýšený důraz na přímé znázornění genitálií - např. 

zvýšeným tlakem na tužku, obohacením o neobvyklé detaily, předimenzováním apod. 

Výmluvné je zejména znázornění erigovaného mužského genitálu. [5] 
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V přílohách přikládám několik konkrétních obrázků zneužívaných dětí a zde si dovolím 

uvést k obrázkům jednotlivý komentář. Obrázky se mi podařilo získat z psychologické 

ambulanci v Ostravě, kde bylo i provedené vyhodnocení obrázku. 

Obrázek 1.- děvče - Terezka 

- věk: 6 let 

dítě pochází z úplné rodiny, matka i otec jsou zaměstnáni, má jednoho 

sourozence - mladší sestru (3 roky) 

- rodiče pečují o děti po všech stránkách svědomitě, o projevy dětí i jejich 

chování mají velký zájem 

- jedná se o dítě klidné, vyrovnané, spíše uzavřené, velice pěkně se stará o 

svou mladší sestru a snaží sejí pomoci 

- nerada se svléká ze spodního prádla, nejprve sleduje děti okolo sebe, 

jestli ji nepozorují, teprve poté se převleče nebo svlékne 

- v kresbě Terezka nakreslila sebe, za povšimnutí stojí detailní zobrazení 

genitálií, z čehož vyplývá, že Terezka byla sexuálně obtěžována cizí 

osobou 

Obrázek 2 - kluk- Matěj 

věk: 4 roky 

- Matěj v době kresby pocházel z úplné rodiny, oba rodiče byly 

zaměstnaní, má jednoho sourozence - mladšího bratra (2 roky) 

- na základě psychologického vyšetření bylo zjištěno, že Matěje zneužíval 

otec, v současnosti dětí bydlí jenom s maminkou 

- obrázek se jmenuje „Když jsme všichni doma" - vlevo- Matěj, uprostřed 

- maminka, vpravo - bratr, chybí otec 
- opět se v kresbě objevuje detailní zobrazení genitálií 

Obrázek 3, 4- děvče- Zuzana 

- věk: 14 let 

- dítě pochází z neúplné rodiny, rodiče jsou rozvedeni, nemá sourozence 

- dívka bydlí v domě s matkou a nevlastním otcem 
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obrázek 3- strom - ve vztahu k mužům- zvýrazňuje, znaky na stromech 

nejsou běžné, 

obrázek 4- vlevo- postava Zuzanky když bude mít 261et- spodek na 

nohavicích- symbol poškození, zvýrazněny maskulinní znaky- ramena, 

penis, svědčí o traumatu ve vývoji dívky ve vztahu k mužům 

sexuálně zneužívaná vlastním otcem a později i otčimem 
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6 Možnosti školy v ochraně dětí před sexuálním zneužíváním 

S množícími se případy sexuálního zneužívání žáků nastává otázka, čím může 

škola přispět v prevenci ochrany žáků před těmito nežádoucími jevy. Problematika 

sexuální výchovy patří mezi aktuální otázky současné společnosti. Přímo nebo nepřímo 

zasahuje do života každého člověka, usměrňuje jeho myšlení a ovlivňuje jeho chování. 

V oblasti sexuální výchovy, která je na českých základních školách rozptýlená do 

různých předmětů ( prvouky, přírodopisu, občanské nauky, rodinné výchovy), má škola 

velký význam a nezastupitelnou roli. Většina rodičů se v otázkách sexuální výchovy 

spoléhá na školu, protože sexualita je velmi intimní záležitost a o těchto otázkách se jim 

těžko hovoří. Dobré poznatky a detailní informace žáků o problematice sexuálního 

zneužívání vedou k tomu, že dítě dříve rozpozná záměry útočníka a dokáže na sexuální 

útok přiměřeně zareagovat. 

6.1 Kde hledat pomoc a jak postupovat při podezření ze sexuálního zneužívání 

Když má učitel obavy, že žáka někdo zneužívá a dítě se nikomu se svým 

problémem nesvěřilo, měl by se připravit ještě předtím než se obrátí na žáka, aby mohl 

správně zareagovat v případě, že se jeho domněnka potvrdí. Ve svých obavách musí 

postupovat pomalu a snažit se nepřenášet je na dítě. Učitel by měl dítě ujistit, že se 

nemá čeho bát a že se na něj dítě může spolehnout. Když se domnívá, že je již dítě 

dostatečně připravené, přímo by se ho měl zeptat, jestli ho někdo neosahával nebo nebil. 

Je potřebné nechat dítě o podrobnostech spontánně hovořit. V některých případech je 

však velmi těžké nevzdat snahu dopátrat se ke skutečnosti. Každé slovo dítěte si musí 

poznamenat. Nikoho by neměl obviňovat, zvlášť ne samotného žáka. Přímo a s klidem 

pronesená otázka je důležitá, protože malé děti jen zřídka zareagují na přímé zeptání. 

Často ani nepochopí, na co se jich někdo ptá, a snaží se odpovědět tak, jak vycítí, že by 

to chtěl dotyčný slyšet. Učitel by neměl dítě ti slibovat, že to nikomu neřekne. Měl by 

dítě ujistit, že neudělá nic, aniž by se s ním poradil. Když má učitel závažné podezření 

ze sexuálního zneužívání nebo zjistí, že je dítě sexuálně zneužíváno, měl by buď přímo 

kontaktovat další instituce a konzultovat s nimi nejvhodnější postup, aby se předešlo 
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další traumatizaci dítěte, nebo postupovat podle předpisů stanovených nadřízeným 

orgánem. Mezi takové instituce patří Úřad práce sociálních věcí a rodiny, policie, linky 

důvěry a bezpečí (poskytují i konzultační činnost a mají aktuální informace o 

psychosociálních službách v regionu), dětská krizová centra, pedagogicko-

psychologické poradny, pracoviště klinických psychologů. [11] 

Obzvlášť obtížná situace nastává, když máme podezření, že k zneužívání dochází 

přímo v rodině. V takovém případě je potřebné obrátit se na odborníky, kteří se v daném 

kraji touto problematikou zabývají. 

Ohlašovací povinnost učitelů, tak jako jiných fyzických osob, se děje podle 

zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 7. 

Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu 

orgánu. To se děje na základě § 167 Trestního zákona - Nepřekažení trestného činu a § 

168 Trestního zákona - Neoznámení trestného činu. Zde je uvedeno, že za neoznámení 

této skutečnosti můžeme být potrestání až na 3 léta nepodmíněně. 
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B Praktická část 

7 Znalosti a postoje učitelů 1. stupně základní školy v Čechách a 
na Slovensku v oblasti ochrany dětí před sexuálním zneužíváním 

7.1 Cíl 

Cílem práce je zjistit a porovnat znalosti učitelů prvního stupně základní školy 

v Čechách a na Slovensku v oblasti sexuálního zneužívání dětí (jak dítě před sexuálním 

zneužíváním ochránit a jak postupovat v případě, když se sexuální zneužívání ve třídě 

vyskytne) a vzbudit pozornost učitelů o otázky sexuálního zneužívání dětí. 

7.2 Hypotézy 

Na základě již zmíněných faktů týkající se znalostí učitelů v oblasti sexuálního 

zneužívání dětí, formuluji tyto následující hypotézy: 

Hl. Předpokládám, že většina učitelů (víc jak polovina respondentů) 1.stupně základní 

školy nebude mít znalosti v oblasti sexuálního zneužívání dětí, z důvodu nedostatečné 

informovanosti k této problematice. 

112. Domnívám se, že znalosti učitelů v Čechách a na Slovensku v oblasti sexuálního 

zneužívání budou stejné. 

7.3 Postup řešení 

Při získávání údajů použiji dotazník, který jsem k tomuto účelu zpracovala. 

Dotazník obsahuje 19 otázek, na které budou individuálně odpovídat písemnou formou 

učitelé/lky základních škol v Česku a na Slovensku. Tyto dotazníky : 

• Rozdělím učitelům/kám prvního stupně ZŠv Česku a na Slovensku. 

• Zjistím, zda se učitelé 1.stupně věnují otázkám sexuální výchovu a jak často se 

této složce věnují. 
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• Zjistím, zda dochází u žáků prvního stupně základní školy k nepřiměřenému 

sexuálnímu chování, a pokud ano, zaměřím se na jeho příčiny 

• Zjistím, zda se učitelé/ky věnují v sexuální výchově i otázkám sexuálního 

zneužívání. 

• Zjistím, zda by učitelé/ky věděli, jak reagovat, když by měli podezření ze 

sexuálního zneužívání žáka. 

• Komplexně vyhodnotím dotazníky a porovnám znalosti učitelů v Česku a na 

Slovensku. 

7.4 Charakteristika souboru 

Výzkumný soubor tvořilo 80 učitelů prvního stupně základní školy s různou 

délkou pedagogické praxe, přičemž 40 učitelů bylo z Čech a 40 ze Slovenska. Počet 

základních škol, kde se výzkum realizoval byl 11, z nichž 5 základních škol bylo z 

České Republiky (Ostrava, Brno, Praha, Bohumín) a 6 základních škol ze Slovenska 

(Vranov nad Topl'ou, Prešov, Žiar nad Hronom). Z celkového počtu zúčastněných bylo 

71 žen a 9 mužů. Výzkumné šetření probíhalo v lednu 2008. 

Graf 1 Počet zúčastněných mužů a žen 
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Graf lb ČR a SR celkem 

B Muži 

a Ženy 

ČR a SR celkem 

Z grafu vyplývá, že průzkumu jak na Slovensku, tak v Česku se zúčastnilo více žen než 

mužů, čehož příčinou je velká feminizace školství v obou republikách. V Česku se 

průzkumu zúčastnili 3 muži (7,5%) a 37 žen (92,5%), na Slovensku 6 mužů (15%) a 34 

žen (85%). 

Graf 2 Počet roků pedagogické praxe 

Graf 2a Počet roků pedagogické praxe v ČR 

Česko 
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Graf 2b Počet roků pedagogické praxe na Slovensku 
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Graf 2c Počet roků pedagogické praxe v Česku a na Slovensku 

Podle délky pedagogické praxe v Česku má největší zastoupení skupina pedagogů s 6-

10 letou pedagogickou praxí- 12 pedagogů (30%), za nimi následuje skupina pedagogů 

s 21 a víceletou pedag. praxí- 10 pedagogů (25%), 0-5 letou pedag. praxí- 9 pedagogů 

(22,5%), 16-20 letou pedag. praxí- 5 pedagogů (12,5%), 11-15 letou pedag. praxí- 4 

Pedagogové (10%). 
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Na Slovensku má největší zastoupení skupina pedagogů s21 a víc let pedagogické 

praxe- 13 pedogogů (32,5%), pak 11-15 letá pedag. praxe- 11 pedagogů (27,5%), 6-10 

letá pedag. praxe- 9 pedagogů (22,5%), 16-20 letá pedag. praxe- 5 pedagogů (12,5%) a 

0-5 letá pedag. praxe-2 pedagogové (5%). 

GraO Ročník, ve kterém teď učí 

Počet 14 
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4 
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0 

O Česko 

• SR 

Průzkumu v Česku se zúčastnilo 9 učiltelů (22,5%) z 1. ročníku, 13 učitelů (32,5%) z 2. 

ročníku, 7 učitelů (17,5%) z 3.ročníku, 6 učitelů (15%) ze 4. ročníku a 5 učitelů (12,5%) 

z 5.ročníku. 

Na Slovensku to bylo 12 učitelů (30%) z 1. ročníku, 11 učitelů (27,5%) z 2. ročníku, 9 

učitelů (22,5%) ze 3. ročníku, 8 učitelů (20%) ze 4. ročníku. 5. ročník ZŠ patří na 

Slovensku ke druhému stupni, proto se průzkumu nezúčastnil ani jeden učitel z 5. 

ročníku. 

7.5 Organizace výzkumného šetření 

Před samotným procesem jsem představila ředitelům a učitelům škol cíl a úlohy 

práce, aby byli informování o tom, co chci touto prací sledovat. Výzkumné šetření bylo 
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anonymní, požadavkem bylo jen napsat třídu, ve které učitel učí a délku pedagogické 

praxe. 

7.6 Metody získávání údajů 

Vzhledem k cíli je potřebné zjistit odpovědi na otázky v souvislosti se sexuálním 

zneužíváním dětí. Základní metodou, kterou jsem získávala údaje byl dotazník, který 

jsem zhotovila pro tento účel. Dotazníkem jsem zjišťovala podstatné skutečnosti, které 

jsem pak vyhodnotila. 

7.7 Metody zpracování a vyhodnocování údajů 

Výsledky týkající se dotazníku budou zaznamenány do grafů a tabulek. 

7.8 Četnost odpovědí v dotazníku 

7.8.1 Působení v oblasti sexuální výchovy 

V otázkách 4,5,6,7,8,9 jsem se ptala pedagogů na působení v oblasti sexuální výchovy. 

Následující grafy poukazují: 

• na to či pedagogové mluví se žáky o lidském těle (graf4), 

• na předmět, ve kterém se tímto problémem zabývají (graf5), 

• na pocity při mluvení o intimních věcech (grafó) 

• na počet hodin věnovaných otázkám sexuální výchovy (graf7), jestli jsi myslí, že 

je to dostačující (graf8) a kolik hodin dle nich by mělo být věnováno tomuto 

tématu (graf 9) 
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Graf4 Mluvíte se žáky o lidském těle? 
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Graf ukazuje, že učitelé se svými žáky mluví o lidském těle. Jak v Česku, tak 

Slovensku o lidském těle mluví se žáky 100% učitelů. 

Graf5 Předmět, ve kterém mluví o lidském těle 
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33 
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ve všech TV AJ 
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Nejčastěji o lidském těle mluví učitelé v Prvouce (Přírodovědě) - Česko (33 pedagogů-

82,5%) a Slovensko (37 pedagogů - 92,5%). Ve všech předmětech o lidském těle mluví 

v Česku (4 pedagogové-10%), na Slovensku (2 pedagogové - 5%). V Česku se u 2 

pedagogů (5%) objevil i anglický jazyk. U 1 pedagoga (2,5%) se jak v Česku, tak i na 

Slovensku vyskytl předmět tělesná výchova. 

Grafó Pocit ostýchavosti při mluvení o intimních věcech a lidském těle 
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Při mluvem o intimních věcech a lidském těle se většina učitelů cítí v pohodě- v Česku 

29 pedagogů (72,5%), na Slovensku 32 pedagogů (80%). Ostýchavě se cítí 11 pedagogů 

(27,5%) v Česku a 8 pedagogů (20%) na Slovensku. 
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Graf7 Počet hodin měsíčně věnovaných otázkám sexuální výchovy 

Počet 
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• SR 

33 
32 

4-6 7-10 11a více nepravidelně 

Otázkám sexuální výchovy měsíčně věnuje 0-3 hodin 33 pedagogů (82,5%) z Česka a 

32 pedagogů ze Slovenska, 4-6 hodin 4 pedagogové (10%) z Čech a 2 pedagogové (5%) 

ze Slovenska, 7-10 hodin a 11 a více nevěnuje nikdo z pedagogů, nepravidelně se tímto 

otázkám věnuji 3 pedagogové (7,5%) z Česka a 6 pedagogů (15%) ze Slovenska. 

Graf 8 Myslíte si, že je to dostačující? 
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Většina pedagogů si myslí, že počet hodin, kteří věnují otázkám sexuální výchovy je 

dostačující- 30 pedagogů (75%) z Česka a 26 pedagogů (65%) ze Slovenska. Deset 

pedagogů (25%) z Česka a 14 pedagogů (35%) ze Slovenska se domnívá, že to 

dostačující není. 

Z grafu 7 a 8 vyplývá, že učitelé věnují dost málo času otázkám sexuální výchovy a 

většina ani nepovažuje za důležité věnovat této problematice více času. Za zásadní 

v tomto ohledu spatřuji vzdělávání v rámci tohoto tématu již během přípravy na 

povolání- na vysoké škole z čeho se dostaví následné uvědomení si nutné větší časové 

dotace věnované otázkám sexuální výchovy. 

Graf9 Kolik hodin měsíčně dle Vás by mělo být tomuto tématu věnováno? 

Z grafu vyplývá, že většina učitelů neví, kolik hodin by mělo být této problematice 

věnováno- Česko (20 pedagogů- 50%), Slovensko (18 pedagogů-45%). To, že měsíční 

počet hodin věnovaných tomuto tématu závisí od ročníku si myslí 10 pedagogů (25%) 

z Česka a 14 pedagogů (35%) ze Slovenska. 3-5 hodin měsíčně by tímto otázkám 

věnovalo 6pedagogů (15%) z Čech a 5 pedagogů (12,5%) ze Slovenska, 0-3 hodiny 

měsíčně pokládá za přiměřené věnovat této problematice 4 pedagogové (10%) z Česka 

a 3 pedagogové (7,5%) ze Slovenska. 
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7.8.2 Kdo by se měl věnovat otázkám sexuální výchovy 

V následujících dvou otázkách jsem se respondentů ptala na to, kdo by se dle nich měl 

věnovat otázkám sexuální výchovy. 

GraflO Domníváte se, že by tento předmět měl učit někdo jiný? 

Většina učitelů se domnívá, že by se této problematice neměl věnovat nikdo jiný. 

V Česku si to myslí 31 pedagogů (77,5%) a na Slovensku 35 pedagogů (87,5%). 9 

pedagogů (22,5%) z Česka a 5 pedagogů (12,5%) ze Slovenska si myslí, že tuto 

problematiku by měl vyučovat někdo jiný. 
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Graf 11 Kdo by měl tuto problematiku vyučovat? 

Počet 

psycholog děts.lékař vých.po rádce spec.pedagog 

V Česku se 5 učitelů (55,5%) domnívá, že by tuto problematiku měl vyučovat speciální 

pedagog, podle 2 učitelů (22,2%) by to měl vyučovat psycholog a další 2 učitelé 

(22,2%) by to přenechali na dětského lékaře. 

Na Slovensku by 4 učitelé (80%) tuto problematiku ponechali na speciálního pedagoga 

a 1 učitel (20%) na psychologa. 

50 



7.8.3 Nepřiměřené sexuální chování žáků 

Grafl2 Nepřiměřené sexuální chování při dětských hrách na 1.stupni ZŠ 
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V Česku si 28 pedagogů (70%) myslí, že na 1. stupni ZŠ nedochází k nepřiměřenému 

sexuálnímu chování při dětských hrách, 9 pedagogů (22,5%) mělo někdy podezření a 2 

pedagogové (5%) si myslí, že dochází k nepřiměřenému sexuálnímu chování při 

dětských hrách. 

Na Slovensku si 23 pedagogů (57,5%) myslí, že na 1. stupni ZŠ nedochází 

k nepřiměřenému sexuálnímu chování při dětských hrách, 11 pedagogů (27,5%) mělo 

někdy podezření a 5 pedagogů (12,5%) si myslí, že dochází k nepřiměřenému 

sexuálnímu chování při dětských hrách a 1 pedagog (2,5%) tomu nevěnuje pozornost. 
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Grafl 3 Důvody nepřiměřeného sexuálního chování žáků 

Grafl 3a Důvody nepřiměřeného sexuálního chování žáků v Česku 

Česko 
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Grafl 3b Důvody nepřiměřeného sexuálního chování žáků na Slovensku 

SR 

62% B dříve dospívají 

B nevhodné programy 

• nenaplněný volný čas 

•jiná zkušenost z rodiny 

•jiné 
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V 13 otázce jsem se ptala pedagogů, co je podle nich důvodem nepřiměřeného 

sexuálního chování žáků 1. stupně ( napodobňování, kreslení a psaní a samotném aktu, 

dotýkaní se intimních částí jiného spolužáka). Pro odpověď jsem ponukla 5 možností: a) 

žáci dříve dospívají, b) nevhodné televizní programy, c) nenaplněný volný čas, d) 

zkušenost z rodinného prostředí jiná, e) jiné. Jednotlivé odpovědi uvádím 

v následujícím grafu. 

Grafl3c Důvody nepřiměřeného sexuálního chování žáků v Česku a na Slovensku 
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Většina pedagogů si myslí, že žáci se nepřiměřeně sexuálně chovají vlivem nevhodných 

televizních programů- Česko (20 pedagogů - 50%) a Slovensko (25 pedagogů - 62,5%). 

Jako další důvod nepřiměřeného sexuálního chování žáků považují to, že žáci dříve 

dospívají- Česko (12 pedagogů - 30%), Slovensko (8 pedagogů - 20%), pak je to 

nenaplněný volný čas- Česko (4 pedagogové - 10%) a Slovensko (4 pedagogové -

10%), zkušenost z rodinného prostředí jiná - Česko (4 pedagogové -10%), Slovensko (2 

pedagogové - 5%). Jako jiný důvod uvedla 1 učitelka (2,5%) na Slovensku sexuální 

zneužití. 
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7.8.4 Sexuální zneužívání žáků 

V následujících 4 otázkách jsem se věnovala sexuálnímu zneužívání žáků. Jestli se této 

problematice vůbec učitelé věnují, ukazuje graf 14. 

Grafl 4 Věnujete se v rámci sexuální výchovy i otázkám sexuálního zneužívání? 

ano nepovažuji za důležité ne 

H Česko 27 13 
• SR 23 16 

Otázkám sexuálního zneužívání žáka se věnuje 27 pedagogů (67,5%) z ČR, 23 

pedagogů (57,5%) ze Slovenska. Sexuálnímu zneužívání se nevěnuje 13 pedagogů 

(32,5%) v Česku a 16 pedagogů (40%) na Slovensku, 1 pedagožka (2,5%) na Slovensku 

nepovažuje za důležité věnovat se této problematice. 
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Grafl 5 Setkali jste se někdy se sexuálním zneužitím u žáka? 

Počet 

Většina učitelů se ještě se sexuálním zneužitím u žáka nesetkala- v Česku 38pedagogů 

(95%), na Slovensku 34 pedagogů (85%). S touto problematikou mají zkušenost 2 

pedagogové (5%) z Čech a 6 pedagogů (15%) ze Slovenska. 

Grafl 6 Měli jste někdy podezření ze sexuálního zneužívání žáka? 
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Podezření ze sexuálního zneužívání žáka mělo 6 učitelů (15%) z Česka a 7 učitelů 

(17,5%) ze Slovenska. Třicet čtyři učitelů (85%) z Česka a 33 učitelů (82,5%) ze 

Slovenska podezření ze zneužívání nemělo. 

Grafl7 Kdybyste někdy zjistili nebo měli podezření, že došlo k sexuálnímu zneužívám 

žáka, co byste dělali? 
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Variabilnost odpovědí poukazuje na to, že učitelé nemají jasno jak se v dané situaci 

zachovat. 

V Česku by nejvíc pedagogů o sexuálním zneužívání žáka nejdřív informovalo vedení 

školy- 21 pedagogů (52,5%), 8 pedagogů (20%) by to nahlásilo orgánu sociálně právní 

ochrany dětí, 9 pedagogů (22,5%) by to nahlásilo policií a 2 pedagogové (5%) by 

informovali dětského lékaře. 

Na Slovensku by 18 pedagogů (45%) informovalo vedení školy, 11 pedagogů (27,5%) 

by skutečnost nahlásilo orgánu sociálně právní ochrany dětí, 10 pedagogů (25%) by to 

nahlásilo policií a 1 pedagog (2,5%) by se obrátil na linku důvěry. 

Z celkového počtu by v tomto případě jednalo rázně 38 pedagogů (47,5%). 
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7.8.5 Vědomosti pedagogů v oblasti sexuálního zneužívání 

V posledních 3 otázkách dotazníku jsem se věnovala vědomostem pedagogů v oblasti 

sexuálního zneužívání. Jestli svoje vědomosti v této oblasti považují za dostačující, 

málo dostačující, nedostačující ukazuje následující graf. 

Graf 18 Vědomosti v oblasti sexuálního zneužívání. 
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Z grafu vyplývá, že většina učitelů svoje vědomosti v oblasti sexuálního zneužívání 

považuje hodnotí známkou 3, domnívá se to 32 učitelů (80%) v Česku a 30 učitelů 

(75%) na Slovensku, 6 učitelů (15%) z Česka a 9 učitelů (22,5%) ze Slovenska svoje 

vědomosti v této oblasti hodnotí známkou 5. Jen 2 učitelé (5%) z Česka a 1 učitel 

(2,5%) ze Slovenska považují svoje znalosti této problematiky za výborné=l. 
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Grafl 9a Uvítali byste nějaký odborný seminář zaměřený na problematiku sexuálního 
zneužívání dětí? Počet odpovědí za ČR a SR zvlášť. 
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Grafl 9b Uvítali byste nějaký odborný seminář zaměřený na problematiku sexuálního 

zneužívání dětí? Počet odpovědí za ČR a SR dohromady - přehled. 

ČR a SR celkem 

a Ano 

a Ne 

2 uvedeného grafu vyplývá, že většina pedagogů není spokojená se svými znalostmi 

v oblasti sexuálního zneužívání a uvítala by odborný seminář věnovány této 

problematice. V Česku by seminář uvítalo 31 pedagogů (77,5%) a neuvítalo 9 pedagogů 
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(22,5%). Na Slovensku by seminář uvítalo 28 pedagogů (70%) a neuvítalo 12 pedagogů 

(30%). 

K otázce 20, tedy k vlastnímu sdělení k této problematice se vyjádřilo pouze 9 lidí (51idí 

z Česka a 4 lidí ze Slovenska) z dotazovaných, z celkového počtu 80. Obecně se shodli, 

že o této problematice nemají mnoho vědomostí a je třeba ktéto problematice 

přistupovat velmi citlivě a ve spolupráci s rodiči, protože mezi rodiči jsou velké rozdíly 

v tom co je vhodné a nevhodné pro děti 1-5. ročníku. 

7.9 Interpretace výsledků 

První úlohou bylo zjistit, zda učitelé 1.stupně věnují otázkám sexuální výchově 

a jak často se této složce věnují. Z výzkumu vyplynulo, že bez výjimky se každý učitel 

í. stupně zabývá otázkami sexuální výchovy. Na druhou stranu vyplynulo, že měsíční 

počet hodin věnovaný této problematice není až tak potěšitelný. Z celkového počtů 

dotazovaných 81,25% (65 učitelů) pracuje v rámci daného tématu pouze 0-3 hodiny, 

11,25% (9 učitelů) se touto problematikou zabývá nepravidelně a 7,5% ( 6 učitelů) se 

věnuje 4-6 hodin měsíčně. 

V tomto okruhu jsem se ptala respondentů i na jejich pocity při mluvení o 

intimních věcech z čeho 76,25% se cítí v pohodě a na to, zda se domnívají, že by tuto 

problematiku měl vyučovat někdo jiný z odborníků. 82, 5% dotázaných si myslí, že by 

to neměl učit někdo jiný. 

Další okruh se týkal nepřiměřeného chování žáků. Jen 8,75% (7) pedagogů 

vypozorovalo u svých žáků nepřiměřené sexuální chování. 

Jako hlavní důvody tohoto chování uvádí: 

d) Nevhodné televizní programy 56,25% 

e) Dřívější dospívání 25% 

f) Nenaplněný čas 10% 

g) Zkušenost z rodiny jiná 7,5% 

h) Jiné 1,25% 

Ve třetím okruhu jsem se zabývala sexuálním zneužíváním žáků. Touto 

problematikou se zaobírá 62,5% respondentů. Se sexuálním zneužíváním se setkalo 
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10% učitelů a podezření ze sexuálního zneužívání mělo 16,25% pedagogů. Podle 

růzností odpovědí je vidět, že co se týká postupu při zjištění zneužití žáka, pedagogové 

nemají jasno. 48,75% by informovalo vedení školy, 23,75% by to oznámilo úřadu 

práce, sociálních věcí a rodiny, 23,75% policií, 2,5% by se obrátilo na dětského lékaře a 

1,25% by zavolalo na linku důvěry. 

V případě první výzkumné hypotézy předpokládám, že většina pedagogů 1. 

stupně ZŠ v Česku a na Slovensku má málo dostačující znalosti v oblasti sexuálního 

zneužívání dětí. 

Ve výzkumu 77,5% ze všech dotázaných pedagogů 1.stupně ZŠ v Česku a na Slovensku 

své znalosti považuje za málo dostačující, 18,75% pedagogů za nedostačující, 3,75% 

za dostačující. Většina z nich, tj. 73,5% by uvítala odborný seminář zaměřený na tuto 

problematiku. Z uvedeného vyplývá potvrzení predikce první hypotézy. Pedagogové 

na 1. stupni ZŠ nejsou dostatečně připraveni řešit problémy sexuálního zneužívání žáků 

z důvodu nedostatečné informovanosti k této problematice. 

Druhá výzkumná hypotéza se týkaia porovnání stejné míry znalostí v oblasti 

sexuálního zneužívání dětí u pedagogů 1.stupně ZŠ v Česku a na Slovensku. 80% 

učitelů v Česku a 75% učitelů na Slovensku považuje své znalosti za málo dostačující, 

15% pedagogů v Česku a 22,5% na Slovensku za nedostačující. Jen 5% pedagogů z 

Česka a 1,25% pedagogů ze Slovenska si myslí, že jich vědomosti jsou dostačující. 

Ve výzkumu se nepodařilo prokázat statisticky významný rozdíl v četnosti míry 

znalostí v oblasti sexuálního zneužívám dětí u pedagogů 1.stupně ZŠ v Česku a na 

Slovensku. Predikce druhé hypotézy byla tímto výzkumem potvrzena. 

7.10 Aplikace poznatků v praxi 

Pro praxi výsledky výzkumu potvrdily potřebu pedagogů 1.stupně základních škol 

zabývat se více problematikou zneužívaných dětí v rámci odborných seminářů. Pro 

jejich pedagogickou praxi by viděli přínos v doplňování si znalostí v této problematice 

tak, aby mohli rozpoznat příznaky zneužívání dítěte již v samých počátcích. Pak mohou 

například včas zasáhnout, aby případné zneužívání dítěte mohlo být včas odhaleno a 

zastaveno, budou vědět jak s takovým dítětem pracovat a současně v rámci prevence 
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výchovy sexuálního zneužívání děti o této problematice adekvátním způsobem své 

žáky informovat. 
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8 Návrh programu prevencí sexuálního zneužívání dětí 

Nejvhodnější a nejúčinnější možností jak zabránit sexuálnímu zneužívání dětí je 

dostatečná prevence. S primární prevencí sexuálního zneužívání dětí by se mělo začít 

už na pedagogických fakultách, které připravují budoucí učitele základních škol. Do 

svých studijních programů by měly začlenit i problematiku sexuální výchovy, jejíž 

součástí bude i sexuální zneužívání dětí a její prevence, aby budoucí pedagogové získali 

dostatečnou erudici v tomto tématu. Výzkum prokázal i potřebu pedagogů 1.stupně 

základních škol průběžně i během své učitelské praxe aktuálně doplňovat vědomosti v 

této problematice. 

V rámci Programu prevence sexuálního zneužívání děti je nutné, aby děti 

přiměřeným způsobem získaly vědomosti, zaujaly knim osobní postoj a naučily se 

potřebnému chování a návykům. Do této problematiky by měla být zapojena jak rodina, 

tak i škola a obě by měly vzájemně spolupracovat. V rámci vyučovacích hodin 

zaměřených na prevenci sexuálního zneužívání dětí je důležité naučit děti otevřeně 

hovořit o problémech a jejich pocitech, současně je nutné, aby pedagog bral pocity dětí 

vážně a ujistil je v tom, že jejich pocity jsou důležité. Pokud se děti naučí rozpoznávat 

své pocity a chovat se podle nich, nedají se jen tak jednoduše přemluvit k sexuálním 

aktivitám, mají možnost se naučit, jak se aktivně bránit vůči případnému sexuálnímu 

ohrožení. Je důležité, pěstovat v dětech schopnost výběru na základě správného 

rozhodnutí, a to i v případě, že budou vystaveny negativnímu tlaku. 

Program prevence sexuálního zneužívání dětí je součástí sexuální výchovy a výchovy 

k reprodukčnímu zdraví. 

V programu prevence sexuálního zneužívání na 1.stupni ZŠ navrhuji: 

• Výuka sexuální výchovy by měla probíhat v blocích pravidelně jedenkrát do 

měsíc - lblok = 4 vyučovací hodiny 
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Podmínkou pro úspěšný proces je bezpečné prostředí, kde každý účastník-žák 

procesu je plně akceptován, pedagog je facilitátorem, který u děti podporuje 

jejich spontánnost, aktivitu, tvořivost a důvěru pro své schopnosti. 

Výuka v blocích by měla být vedena 2 pedagogy- muž a žena 

Každý blok by měl začínat krátkou uvolňující hrou. 

Poslední část bloku je věnována reflexi procesu, který proběhl 

Vlastní obsah uceleného programuje zaměřen na následující témata: 

- lidské tělo - vytvořit pozitivní vztah k jejich vlastnímu tělu. Když mají 

děti své tělo rády, jsou dříve schopné bránit ho před útoky. Děti by měly 

znát celé své tělo, názvy pohlavních orgánu, aby uměly slovy vyjádřit 

sexuální konání. 

- nebezpečné situace - jak utéct z nebezpečných situací 

- sexuální orientace 

- příjemné a nepříjemné dotyky 

- tajemství - dobré a zlé tajemství. Je důležité o nich mluvit, protože 

sexuální zneužívání často bývá spojováno s nátlakem na dítě, aby ho 

uchovalo v tajnosti 

- lákadla, úplatky a dary 

- linky důvěry - děti by měly znát telefonní číslo na linku důvěry 

- zralost pro pohlavní styk 

- přirozená práva lidí, které jim nemůže nikdo upřít - děti by měly poznat 

svá práva a měly by dokázat pasivně i aktivně chránit svá práva, bezpečí i 

zdraví 

a) právo určit, kdo se jich může dotýkat a kdo ne 

b) právo na vlastní bezpečí 

c) právo odporovat dospělým v případě, v kterém cítí vlastní ohrožení 

d) právo důvěřovat víc svým citům 

e) právo mluvit o tajemstvích, které se jim nelíbí nebo jsou mu 

nepříjemné 

f) právo žádat o pomoc v situacích, ve kterých pociťuji její potřebu 

g) právo odmítnout líbaní, které se jim nelíbí 

h) právo ochraňovat samy sebe na základě svých pocitů 
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i) právo zatelefonovat na linku důvěry kdykoliv, když si neví rady 

• Podmínkou je, že každý z těchto okruhů je nutné přizpůsobit věku a vyspělosti 

dítěte. Tyto informace by neměly být jednorázové, je důležité se knim 

několikrát vracet, vždy s ohledem na věk dítěte a aktuální problémy, které tento 

věk přináší. 

Ukázka vyučovacího bloku pro 5.ročník: 

Téma: Sexuální zneužívání 

Cíl: Uvědomuje si integrity vlastního těla. 

Rozpozná nebezpečí vlastního ohrožení. 

Rozlišuje nebezpečné situace od 

bezpečných. 

Tvořivě řeší vzniklé situace. 

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny 

metodické poznámky: 

- hodina je vedena 2 pedagogy 

- není podmínka projet celý program 

- hodina je postavena na principu dobrovolnosti, komu se nechce tak se nemusí zatím 

účastnit a po čase se třeba přidá (každý má svůj důvod proč se mu zrovna nechce) 

- důležité stanovit pravidla na začátku (Stop - když nechci něco dělat, tak nemusím, 

mluví jeden, mluvení Já - za sebe, každý má právo na svůj názor a pocity) 

1. část bloku 

Pomůcky: novinové články, kartičky s instrukcemi 

Průběh: 

1. motivace: Na začátků pro zjištění atmosféry ve třídě ledolamka „Jak se cítím jakou 

mám náladu". Čtyři obrázky týkající se počasí rozvěšené po třídě. Každý se postaví 
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k jednomu podle toho, jak se momentálně cítí. U každého obrázku si navzájem vysvětlí 

z jakého důvodu mají danou náladu a pak to jeden zástupce od každého obrázku sdělí 

ostatním. (5-10min.) 

Pravidla hodiny, uvedení do problematiky. (5min.) 

2. Hra pro uvolnění a rozdělení se do skupin - atomy a molekuly (5 min.) (cílem je 

rozdělení se do menších skupinek po 5) 

3. Aktivita: dotvoření příběhu + strukturované drama. Každá skupina dostane novinový 

článek popisující aktuálně diskutující jev s otevřeným koncem. Dále děti dostanou 

kartičky s rozšiřujícími instrukcemi: (20min.) 
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o 

o 

o 

o 

o 

Co se mohlo stát? 

Co se stalo s obětí? 

Co se stalo s pachatelem? 

Kdyby se ti svěřil kamarád,že se to stalo právě jemu, co bys mu poradil? 

Zkuste si příběh povykládat celý a následné ho přehrát ostatním. 

4. Skupiny zahrají jednotlivé scénky. Reflexe na závěr každé scénky reflexe příběhu. 

Co vás k tomu napadá, zapomněli aktéři na něco?Pocity?Napadá vás, jak jinak příběh 

může skončit? Co jiného by se v podobné situaci dalo dělat? 

Uvolnění a vytřepání se z role (20-30min.) 

5. Závěrečná reflexe v kruhu. 

- vytvoření kruhu na koberci - rozhovor nad různými situacemi: (15-20 min.) 

- Téma k otevření diskuze: nebezpečná situace? Jak rozpoznat nebezpečí? 

- Ocitli jste se už někdy v složité situaci, kdy jste se necítili bezpečně? 

- Stává se, že se Vám najednou silně rozbuší srdce? 

- Jak se cítíte v přítomnosti cizích lidí? 

- Existuje nějaký obecně platný návod, jak se zachovat v dané situaci? 

- Zná někdo nějaký konkrétní příklad? 

- Tajemství, které je dobře zachovat a ty, o kterých je dobré mluvit 

s dospělými. 

Pomůcky: kartičky se situacemi, noviny, časopisy, lepidla, nůžky, čtvrtka 

1. Hra pro uvolnění - místa si vymění (10 min.) 

2. Rozdělení dětí do 5 skupin rozpočítáním 1,2,3,4,5 - Aktivita: Co by se stalo, 

kdyby...? 

Přestávka 

2. část bloku 
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Každá skupina dostane kartičku se situací, vymyslí návrh na řešení a z novin a časopisů 

vystřihnou titulky, z kterých vytvoří koláž. Konkrétní příklad koláží uvádím jako 

přílohu 6. (20min.) 

- situace na kartičkách - Co kdyby... 

Co kdyby tvé malé sestřičce nebo bratříčkovi ubližoval někdo, koho dobře znáš? 

Co kdyby tě tvoje maminka požádala, abys nikomu neprozradil, jaký dárek 

připravila pro tvého bratra k narozeninám? 

Co kdyby se ti tvůj kamarád svěřil s nějakým tajemstvím, z kterého bys neměl 

vůbec dobrý pocit a naléhal by na tebe, abys to nikomu neprozradil? 

Co kdybys v restauraci šel na toaletu a cizí osoba by si před tebou odhalovala intimní 

části těla a nabízela by ti nějakou dobrotu za to, že to nikomu neřekneš? 

Co kdybys byl právě na cestě domů a někdo by tě sledoval? Co by jsi udělal na 

ulici, kde jsou jen domy, žádné obchody a neznal bys nikoho, kdo bydlí nablízku? 

Přestávka 

3. část bloku 

Pomůcky: Koláže jednotlivých skupin 

1. Vytvoření kruhu na koberci - prezentace jednotlivých skupin, ostatní žáci dávají 

návrhy jak by se ještě dala daná situace řešit, případně podávají námitky (50 min.= 

každá skupina lOmin.- 5min. prezentace, 5.min diskuse) 
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2. Reflexe celého bloku. V rámci reflexe celého bloku by mělo padnout. 

Co se mi líbilo, co se mi nelíbilo, co nového jsem se dozvěděl? Co mi bylo, nebylo 

příjemné. (lOmin.) 

3. Umístnění koláží na nástěnce ve třídě. (lOmin.) 

Evaluace- Děti po ukončení bloku rozpoznají nebezpečí vlastního ohrožení, rozlišují 

nebezpečné situace od bezpečných a dokáží tvořivě řešit vzniklé situace. Pochopení 

dané problematiky u dětí se již dá zjistit u vytvoření koláží ve skupinách a její následné 

prezentace a závěrečnou reflexí. 
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Závěr 

Zneužívání v jakékoliv podobě má traumatické následky na každém jedinci, které 

mu mohou v životě působit znaěné problémy. Pokud je zneužívání formou sexuální a 

obětí je dítě, jsou následky ještě horší. Tyto děti mají problém důvěřovat lidem kolem 

sebe, často i těm nejbližším, nemohou se začlenit do kolektivu a mívají problém nalézt 

si v budoucnu partnera. Nezapomínejme taky na skutečnost, že většina pachatelů se 

původně stala sama obětí tohoto trestného činu. 

Zabránit sexuálnímu zneužívání dětí, ať formou prevence nebo odhalením této 

skutečnosti, je možno jen zodpovědným přístupem k tomuto problému a hlavně 

vnímavostí všech zainteresovaných osob. Domnívám se, že hlavní důraz by měl být 

kladen na prevenci. Vedle rodiny by se touto problematikou měly zabývat školy. 

Jedním z hlavních cílů této práce bylo vzbudit pozornost učitelů k otázkám 

sexuálního zneužívání žáků. Všichni z mnou oslovených učitelů odevzdali vypracovaný 

dotazník vyplněný, z čehož usuzuji, že je téma zaujalo a mají zájem se nad tímto 

tématem zamýšlet. Na rozdíl od odborníků z řad lékařů a sociálních pracovníků je učitel 

člověk, se kterým se dítě dostává do kontaktu prakticky denně a má být proto schopen 

rozpoznat, zda nedochází k tomuto destruktivnímu jednání. Tento úkol však vyžaduje 

širší seznamování pedagogů s touto problematikou, a to zejména pomocí odborných 

seminářů či workshopů. 

Věřím, že tato diplomová práce je také odrazem zvyšujícího se zájmu o prevenci 

sexuálního zneužívání dětí a jeho dopadech na psychiku a budoucí vývoj. Vypracovaný 

program prevence pro učitele základních škol reflektuje výsledky dotazníků vyplněných 

v Česku a na Slovensku. V pedagogické praxi je spolu se zájmem učitele naslouchat a 

nepřehlížet tento problém užitečným nástrojem pro rozpoznání projevů doprovázející 

dítě, které se stalo obětí tohoto trestného činu. 
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Příloha č.l 
Obrázek sexuálně zneužívaného dítěte 1. 



Obrázek sexuálně zneužívaného dítěte 2 



Obrázek sexuálně zneužívaného dítěte 3 
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Obrázek sexuálně zneužívaného dítěte 4 



Příloha č.2 

Dotazník pro pedagogické zaměstnance 1. stupně ZŠ 

Vážený pane, vážená paní, 

jmenuji se Lenka Pelcerová a jsem studentkou pátého ročníku Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své diplomové práce na téma „Program prevencí 

sexuálního zneužívání dětí na 1 .stupni ZŠ" se na Vás obracím s prosbou o spolupráci při 

vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je vzbudit větší zájem o sexuální výchovu na 1. 

stupni ZŠ ve vztahu k sexuálnímu zneužívání žáků. 

Při vyplnění dotazníku prosím zakroužkujte jednu z uvedených možností nebo se řiďte 
instrukcemi při jednotlivých otázkách. 

Děkuji za Váš čas a spolupráci 

Lenka Pelcerová 

1.) Pohlaví: 

a) muž b) žena 

2.) Kolik let jste v pedagogické praxi? 

a) 0-5 b) 6-10 c) 11 -15 d) 16-20 e) 21 a víc 

3.) Ve kterém ročníku ZŠ učíte? 

a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5. 

4.) Mluvíte se žáky o lidském těle? 

a) ano b) ne 

5.) Ve kterém předmětu? 

Uveďte 

6.) Mluvíte-li o intimních věcech a lidském těle, cítím se: 

a) v pohodě 



b) ostýchavě 

7.) Uveďte kolik hodin měsíčně v průběhu roku věnujete sexuální výchově: 

a) 0-3 b) 4-6 c) 7- 10 d) 1 la víc e) nepravidelně 

8.) Myslíte si, že je to dostačující? 

a) ano b) ne 

9.) Kolik hodin měsíčně dle Vás by mělo být tomuto tématu věnováno? 

10.) Domníváte se, že by tento předmět měl učit někdo jiný? 

a) ano b) ne 

11.) Pokud odpovídáte ano, kdo by to měl podle Vás učit? 

a) psycholog 

b) dětský lékař 

c) výchovný poradce 

d) speciální pedagog- zaměřený na tuto problematiku 

12.) Myslíte si, že dochází na Vaší škole při dětských hrách k nepřiměřenému 
sexuálnímu chování vzhledem k věku? 

a) ano b) někdy mám podezření c) nevěnuji tomu pozornost d) ne 

13.) Co je podle Vás důvodem nepřiměřeného sexuálního chování žáků na 1 .stupni ZŠ? 

a) žáci dříve dospívají 

b) nevhodné televizní programy 

c) nenaplněný volný čas 

d) zkušenost z rodinného prostředí jiná 

e) jiné(vypište) 



14.) Věnujete se v rámci sexuální výchovy i otázkám sexuálního zneužívání? 
a) ano b) nepovažuji to za důležité c) ne 

15.) Setkali jste se už někdy se sexuálním zneužitím u žáka? 
a) ano b) ne 

16.) Měli jste někdy podezření na sexuální zneužívání žáka? 
a) ano b) ne 

17.) Kdyby jste někdy zjistili nebo měli podezření, že došlo k sexuálnímu zneuží 
žáka, co byste dělali? 

a) informuji vedení školy 

b) nahlásím orgánu sociálně právní ochrany dětí 

c) problém nahlásím policií 

d) radši se do toho problému nebudu plést 

e) obrátím se na linku důvěry 

f) obrátím se na dětského lékaře 

18.) Jakou známkou by jste ohodnotili Vaše vědomosti v oblasti sexuálního zneužívání: 

a) výborné=l 

b) dobře=3 

c) nedostačuj ící=5 

19.) Uvítali byste nějaký odborný seminář zaměřený na problematiku sexuálního 
zneužívání dětí? 

a) ano 

b) ne 

20.) Vaše sdělení (Vaše zkušenosti) k této problematice: 



Příloha Č.3. 

Právní vymezení 

K o n k r é t n í z n ě n í z á k o n a , o d d í l d r u h ý t res tn ího z á k o n a týkaj í c í s e t r e s t n ý c h č i n ů 

proti l i d s k o s t i . 

Znásilnění 

„ (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k 

jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti 

jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. 

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci l na osobě mladší než osmnáct let. 

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

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo 

b) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let. 

(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. "' 

Pohlavní zneužívání 

„(1) Kdo vykoná soulož s osobou mladší než patnáct let nebo kdo takové osoby jiným 

způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let. 

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

uvedený v odstavci l na osobě svěřené jeho dozoru, zneužívaje její závislosti. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. "2 

Od roku 2001 se toto ustanovení trestního zákona nevztahuje pouze na ženy, ale také na 

muže. 

Zákon č. -412/2002 Sb. §241 [online], 2002 fcit. 2008-02-24}. Dostupný z WWW-
<http//www.zakonycr.cz/seznamy/1401961Sb.html>. "P iyzwww. 

Zákon č. 412X002 Sb.: §242 [online], 2002 [cit. 2008-02-24]. Dostupný z WWW 
<http://www.zakonyCT.cz/seznamy/1401961 Sb.html>. p y z W W W -

http://www.zakonycr.cz/seznamy/1401961Sb.html
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„Kdo zneužívaje závislosti osoby mladší než osmnáct let nebo osoby svěřené jeho 
dozoru, přiměje ji k mimomanželské souloži, nebo kdo takové osoby, zneužívaje její 
závislosti, jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody až na 
dvě léta."3 

Soulož mezi příbuznými 

„Kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta. "4 

Nepřekažení trestného činu 

„ (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit 

bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti 

ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. 

(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo 
policejnímu orgánu. 

Kuplířství 

„ (1) Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z 
prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta 

(2) Odnětím svobody najeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné vážné újmy 

anebo zneužívaje tísně nebo závislosti jiného. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značný prospěch, 

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo 

c) spáchá-li takový čin na osobě mladší než osmnáct let. 

3 Zákon č. 412/2002 Sb.: §243 [online], 2002 [cit. 2008-02-24]. Dostupný z WWW 
<http://www.zakonycr.cz/seznamy/1401961Sb.html>. 
4 Zákon č. 412/2002 Sb.: §245 [onlinej. 2002 [cit. 2008-02-24J. Dostupný z WWW 
<http://www.zakonycr.cz/seznamy/1401961Sb.html>. 
5 Zákon č. 412X002 Sb.: §167 [online], 2002 [cit. 2008-02-24]. Dostupný z WWW" 
<http://www.zakonycr.cz/seznamy/1401961Sb.html>. 
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(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čii 
uvedený v odstavci 2 na osobě mladší než patnáct let. "6 

Šíření pornografie (I) Kdo pornografické dílo písemné, fotografické, filmové 
počítačové, elektromcke nebo jiné takové dílo 
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo 
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
veci nebo jine majetkove hodnoty. y 

(2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně vřístuvnvm 
zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické filmově 

počítačově, elektronické nebo jiné pornografické dílo, 
a) které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, 
b) v němž se zobrazuje násilí či neúcta k člověku, nebo 
c) které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem anebo kdo kořistí 
takového pornografického díla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři 
léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou síti nebo iinvm 
obdobně účinným způsobem, nebo J y 

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch 
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci l nebo 2 
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu "7 

Přechovávání dětské pornografie 
„Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo " ' 
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím 
svobody až na dva roky. " 

Z neužiti dítěte k výrobě pornografie 
„(I) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrob" 
pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle bud 
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. ' 
(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 
a) jako člen organizované skupiny, nebo 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

6 Zákon 6. 412X002 Sb.: §204 [online], 2002 [cit. 2008-02-24]. Dostupný z WWW" 
<http://www.zakonycr.cz/seznamy/1401961Sb.html>. 
7 Zákon č. 412X002 Sb.: §205 [online]. 2002 [cit. 2008-02-24]. Dostupný z WWW 
<http://www.zakonycr.cz/seznamy/1401961Sb.html>. 
8 Tamtéž 
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(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li 
uvedený v odstavci 1 
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu." 9 

Tamtéž 



Příloha č .4. 

Seznam linek důvěry České republiky 

BLANSKO - Linka důvěry 
Zaměřenř:pro ce/ou populaci 
Telefon:516 410 668 
Provoz: NONSTOP 
E-ma i I: soslinka.blansko@caritas.cz 

BRNO: 
Linka naděje 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:547 212 333 
Provoz: NONSTOP 
E-mail:cenpilar@post.cz 

Modrá linka - centrum a linka důvěry p r o děti a mládež 
Zamereni:pro deti a mládež »««auez 
Telefon:549 241 010 
Provoz:9,00 - 21,00 hod. - denně 
Mobil:608 902 410, audlochat Skype- skvnpnam« ,• , 
E-maíí:heíp@modraí inka.cz ^ S ^ P e n a m e modral.nka" 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:387 313 030 
Provoz; NONSTOP 
E-mail: LDCB@seznam.cz 

HAVÍŘOV - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:596 410 888 
Provoz: NONSTOP 
E-mail: linka.duvery.havirov@seznam.cz 

HODONÍN - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:518 341 111 
Provoz:denně od 16,00 do 22,00 hod. 
E-mail: linkaduvery.hodonin@seznam.cz 

KARVINÁ - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:596 318 080 

mailto:soslinka.blansko@caritas.cz
mailto:cenpilar@post.cz
mailto:LDCB@seznam.cz
mailto:linka.duvery.havirov@seznam.cz
mailto:linkaduvery.hodonin@seznam.cz


Provoz: N O N STO P 
E- ma i 1:1 inkaduvery-karvina@seznam.cz 
KLADNO - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:312 684 444 
Provoz: NONSTOP 
E-maÍI:ldkladno@aqa.cz 

KUTNÁ HORA - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:327 511 111 
Provoz:Po - Pá 8,00 - 22,00 (včetně 
Mobil:602 874 470 
E-mail:linkaduvery@kh.cz 

LIBEREC - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:485 177 177, 485 106 464 
Provoz: NONSTOP 
Mobil:606 450 044 
E-mail:odpovim@napismi.cz 

MLADÁ BOLESLAV - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:326 741 481 
Provoz:Po - Pá: 9,00 - 18,00 
E-ma i I: linka.duvery-mb@quick.cz 

MOST - Linka duševní tísně 
Zaměření:pro celou populaci, důraz na r / i 
Telefon :476 701 444 G / L m |nor i tu a AIDS 

Provoz: NONSTOP 
E-mail:ldt.most@seznam.cz 

OLOMOUC - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:585 414 600 
Provoz: NONSTOP 
E-mail:ssp@iex.cz 

OPAVA - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:553 61 64 07 - denně od 10 00 dn A 
- pouze pondělí od 19,00 do 21,00 hod h 0 d ' ; 8 0 0 12 06 12 
Provoz.-denně od 10,00 do 6,00 hod. 

mailto:inkaduvery-karvina@seznam.cz
mailto:ldkladno@aqa.cz
mailto:linkaduvery@kh.cz
mailto:odpovim@napismi.cz
mailto:linka.duvery-mb@quick.cz
mailto:ldt.most@seznam.cz
mailto:ssp@iex.cz


Mobil:736 149 142 
E-mail :linka.duvery@chari taopava.cz 

OSTRAVA - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:596 618 908 
Provoz:pracovní dny: od 12,00 do 6,00 hod.; So, Ne, svátky -
nonstop ' y 

E-maíl:info@help-psych.cz 

PÍSEK - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:382 222 300 
Provoz.-Denně 8,00 - 22, 00 hod 
E-mail:arkada@iol.cz 

P L Z E * " í r í n k a d ů v ě r V a Psychologické pomoci 
Zamereni:pro celou populaci 
Telefon:377 462 312 
Provoz : N O N STO P 
Mobil:605 965 822 
E-maÍI:ld.plzen@atIas.cz 

PRAHA 

Linka důvěry RIAPS - MCSSP 
Zaměřenř:pro celou populaci 
TeJefon:222 580 697 
Provoz : N O N STO P 
E-mail : linka@mcssp.cz 

Linka důvěry CKI - PL Bohnice 
Zaměření:pro dospělé 
TeJefon;284 016 666 
Provoz:NONSTOP 
E-maÍl:cki@plbohnice.cz 

Linka důvěry SOS - centra Diakonie 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:222 514 040 
Mobil:608 004 444 
Provoz:Po - Pá: 9,00 - 22,00 hod. 

Gay linka pomoci 
ProvozSt: 9,00 - 19,00 hod 
Zaměření:homosexuálně orientovaní 

mailto:info@help-psych.cz
mailto:arkada@iol.cz
mailto:ld.plzen@atIas.cz
mailto:linka@mcssp.cz
mailto:cki@plbohnice.cz


Telefon:222 514 040 
Mobil:608 004 444 
E-maÍI:linka.duvery@diakoniecce.cz 

Linka psychopomoci 
Zaměřenírpro celou populací 
Telefon:224 214 214 
Provoz:Po - Pá 9,00 - 21,00 hod 
E- m a i I: psychopomoc@capz.cz 

Senior telefon 
Zaměřenhpro stárnoucí, starší qeneracp ncamsr 
pečující o těžce nemocné seniory ' S a m e " S e n , o r j ' r o d i n V 
Telefon :800 157 157 
Provoz: NONSTOP 
E-mail: poradna@zivot90.cz 

Zlatá linka seniorů - Elpida 
Zaměření:pro seniory a lidi o seniory pečuiící 
Telefon:800 200 007 Y p e c u j l c l 

Provoz:Po - Pá; 8,00 - 20,00 hod. 
E-maÍI:zlatalinka@elpida.cz 

Linka bezpečí 
Zaměření:pro děti a mládež H n i o u / . ^ 
Telefon:800 155 555 1 8 ' e t ( S t u d e n t i d o 26 let) 
Provoz.-NONSTOP 
E-mail :info@Iinkabezpeci.cz 

Internetová linka 
Zaměření:pro děti a mládež do 18 leť (Qťi iHonf ^ ^ 
Charaktenprovozuje Sdružen?^VefpeĚ ° 26 ' 6 t ) 

Provoz: NONSTOP w p e c i 

E-mail:lb@linkabezpeci.cz 

Linka vzkaz domů 
Zaměření:pro děti a mládež na útěku ři wv ,h™ -
TeJefon:800 111 113 ( d o s t u p n ý . p l í n T s L 
Provoz:Po - Ne: 8,00 - 22,00 hod. } 

E-mail:info@linkabezpeci.cz 

Rodičovská linka 
Zaměření:pro rodiče 
Teiefon:283 852 222 

mailto:linka.duvery@diakoniecce.cz
mailto:psychopomoc@capz.cz
mailto:poradna@zivot90.cz
mailto:zlatalinka@elpida.cz
mailto:info@Iinkabezpeci.cz
mailto:lb@linkabezpeci.cz
mailto:info@linkabezpeci.cz


Provoz:Po: 13,00 - 16,00 hod. ; St: 16,00 - 19,00 
E- m a i I: info@linkabezpeci.cz 

Linka důvěry Dětského krizového centra 
Zaměření:pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky kteří 
se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neqlect -
syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) obecně 
ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a Dotřebuií 
rychlou a dostupnou pomoc. J 

Telefon:241 484 149 
Provoz: NONSTOP 
E-mail:problern@ditekrize.cz 

DoNa linka 
Zaměření:pro oběti domácího násilí 
Telefon:251 511 313 
Provoz: NONSTOP 
E - m a i I: dona@donal inka.cz 

Linka pomoci v krizi - Policie ČR 
Zaměření:pro příslušníky a zaměstnance rezortu MV a pro ieiich 
rodinné příslušníky J 

Telefon:974 834 688 
Provoz: NONSTOP 

ÚSTÍ NAD LABEM - Linka pomoci (+ CKI) 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:475 603 390 
Provoz:NONSTOP 
E- ma i I: spirala.cki@volny.cz 

ÚSTÍ NAD ORLICI - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:465 524 252 
Provoz: NONSTOP 
E-mail :lduo@seznam.cz 

VSETÍN - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 
Telefon:571 413 300 
Provoz: NONSTOP 
E-maÍI:ld@vs.inext.cz 

ZLÍN - Linka důvěry 
Zaměření:pro celou populaci 

mailto:info@linkabezpeci.cz
mailto:problern@ditekrize.cz
mailto:spirala.cki@volny.cz
mailto:lduo@seznam.cz
mailto:ld@vs.inext.cz


Telefon:577 431 333 
Provoz: NONSTOP 
E-mail:sos.linka@zlin.cz 

mailto:sos.linka@zlin.cz


Příloha č.5. 

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ (leták pro děti) 

Kdo na tebe smí sahat: 

Maminka, tatínek a pan doktor jsou lidé, kteří se starají o čistotu a zdraví tvého děla. 
Pokud by ses však cítil/a i s nimi nejistý/á, řekni to. 

Pokud s tebou dospělý dělá takové věci, které v tobě vyvolávají strach nebo stud, neboj 

se to říct mamince nebo dospělým, kterým důvěřuješ. 

Kam ti dospělý nesmí sahat? 

Podívej se na obrázek! 

Vím, co v té chvíli cítíš! 

Strach, stud, bolest. Snažíš se na to nemyslet, chceš zapomenout. Večer nemůžeš 

usnout, máš ošklivé sny, začneš se bát. Snažíš se, aby se to už nikdy nestalo, ale dospělý 

si s tebou nakonec udělá stejně to, co chce. Nejsi schopný/á se mu ubránit. Chceš to 

někomu říct, ale bojíš se, že ti nikdo neuvěří. Myslíš si, že je to tvoje vina. Pokud se tě 

pokusí zneužít někdo cizí, nenech si to líbit a udělej rozruch tak velký, jak jen dokážeš. 

Křič, kousej, kopej a snaž se co nejrychleji utéct do bezpečí. 

V případě, že ti ublíží někdo známý nebo cizí, máš právo vědět, že: 

Co se stalo není tvoje vina - ty nejsi špatný/á! 

Nikdo nemá právo sahat na tvoje tělo - patří jen tobě! 

Máš právo říct, co se stalo s tvým tělem! 

Máš právo na ochranu, bezpečí a pochopení! 

Co bys měl/a udělat? 

Řekni o svém trápení dospělému, kterému důvěřuješ. 

Říkej mu to tak dlouho, až ti uvěří. 

Nenajdeš-li odvahu, zavolej na Linku bezpečí. 

Pokud některým věcem, které se týkají sexuálního zneužití, nerozumíš, ptej se 

dospělých, kterým věříš. Přečti si i text určený starším dětem. 

O sexuálním zneužívání pro děti od 10 let 

K sexuálnímu zneužití dojde tehdy, když tě dospělý nutí sliby nebo násilím k sexuálním 

aktivitám. Může to být kdokoliv z tvého nejbližšího okolí, člověk, kterého si měl/a rad/a 

a důvěřoval/a jsi mu, ale i člověk cizí. Cítíš se nepříjemně, když tě líbá, mazlí se s 



tebou, svléká tě a dotýká se tvých nejintimnějších částí těla. Nazýváme je erotogenními 

zónami a patří k nim prsa, hýždě a genitálie. Může se také stát, že tě bude nutit k 

pohlavnímu styku nebo ke styku do úst či do konečníku. 

Ke zneužití patří i situace, kdy se tě dospělý vůbec nedotkne, ale přesto ti ubližuje tím, 

že ti ukazuje svoje genitálie, onanuje před tebou, nutí tě dívat se na pornografické filmy, 

časopisy nebo fotografie. 

Zneužívání je i to, když ti dospělý nabídne peníze za to, že budeš k dispozici jinému 

dospělému pro jeho sexuální potěšení. Navádí tě vlastně k prostituci. Dospělý chce, 

abys prodával/a svoje tělo. Obdobná situace nastane, když ti slibuje peníze za to, že se 

necháš fotografovat nahý nebo nahá. 

Co se stalo, není tvoje vina, ale vina dospělého. Nedovol mu, aby ti dál ubližoval. Svěř 

se dospělému, kterému důvěřuješ. Může to být například maminka nebo učitel. Pokud 

nedostaneš odvahu, zavolej na Linku bezpečí. Společně s tebou budeme hledat způsob, 

jak ti pomoci. Nezůstávej se svými nepříjemnými pocity sám/sama! 

Linka bezpečí je tu pro tebe ve dne v noci. Volej bezplatně telefonní číslo 800 
155555. 

Kam se obrátit 

Policie ČR 158 

Linka bezpečí 800 155 555 

Tísňové volání z mobilního telefonu 112 

Zdroj: www.detskaprava.cz 

http://www.detskaprava.cz


Příloha č.6. 

Koláž 

„ Š u š k a n d a 
K č e m u M p , 


