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     Diplomová práce byla sepsána za účelem zjistit výskyt sexuálního zneužívání 

v naší společnosti. Průzkum byl zaměřen především na mladší část populace. Dotazníky, 

pomocí kterých jsme získávali výsledky, byly předloženy studentům třetího ročníku středních 

škol v Severomoravském kraji. Ptali jsme se na věk, pohlaví a národnost studentů  

i jejich rodičů, s kým žijí ve společné domácnosti, jaké je povolání rodičů a zda se někdy 

setkali s nějakou formou sexuálního obtěžování. Pokud ano, tak s jakou, od koho a kdy to 

bylo.  

     Jedinci, kteří mají negativní zkušenost se sexuálním zneužíváním, bývají 

náchylnější ke vzniku psychických poruch nebo častěji berou návykové látky, kouří či pijí 

alkoholické nápoje. Proto byly součástí našeho průzkumu i otázky týkající se těchto 

problémů. Snažili jsme se tak zjistit vztah mezi sexuálním zneužíváním a vznikem 

psychických poruch a braním návykových látek v naší společnosti.  

     Průzkumu se zúčastnilo celkem 208 studentů. Z toho bylo 85 chlapců (40,87%)  

a 123 dívek (59,13%). Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 17-19 let. Většina 

dotázaných byla české národnosti – 206 (99,04%). Stejně tak i rodiče byli převážně české 

národnosti. V ojedinělých případech se vyskytla národnost polská, slovenská nebo řecká. 

Studenti nejčastěji žili v domácnosti s oběma rodiči a alespoň jedním sourozencem 

(nerozlišeno, zda se sestrou či bratrem). Povolání rodičů byla rozdělena do 10 kategorií. 

Nejčastější povolání otců byla z kategorie administrativních profesí a povolání matek  

z kategorie svobodných profesí. Nebyla prokázána žádná významná souvislost mezi 

povoláním rodičů, národností respondenta nebo rodinnými příslušníky a zkušeností se 

sexuálním zneužíváním.  

     Se sexuálním obtěžováním se setkalo 31 dotázaných (14,90%). Z toho bylo  

23 dívek (74,19%) a 8 chlapců (25,81%). Z výsledků se tedy dá usuzovat, že více jsou 

ohroženy dívky než chlapci. 

     Kouřit zkoušely ¾ respondentů, a to nejčastěji ve věku mezi 13 a 14 lety. 

V kouření dnes pokračuje asi 1/3 dotázaných studentů. Zkušenost s alkoholickými nápoji 

(pivo, víno nebo destiláty) nemá pouze 27 dotázaných (12,78%). Z ostatních jedinců pije 

pivo, víno nebo destiláty několikrát za měsíc asi polovina. Mezi zbylými studenty jsou  

i takoví, kteří pijí alkoholické nápoje několikrát týdně či dokonce denně. Výsledky našeho 



průzkumu neprokázaly žádnou statisticky významnou souvislost mezi zneužitím a kouřením 

nebo pitím alkoholu.  

     Téměř každý student vyzkoušel za posledních šest měsíců nějakou návykovou 

látku. V tabulce typových příkladů, která byla součástí dotazníku, respondenti označovali, 

které látky vyzkoušeli, a slovně dopisovali, kolikrát za poslední půlrok to bylo. Nejčastěji se 

objevovala marihuana, tabák a hašiš. Někteří respondenti mužského pohlaví uvedli také 

anabolika a kreatin. Statisticky významný vztah byl prokázán podle Chí-kvadrát testu mezi 

obtěžováním a braním léků na uklidnění a mezi užitím léku v kombinaci s alkoholem.  

     Výskyt psychických poruch byl zjišťován pomocí souboru 90ti otázek, který je 

součásti našeho dotazníku. O přítomnosti nějaké psychické poruchy vypovídá hodnota GSI 

(Global Score Index). Je-li ≥ 1, pak se u daného jedince vyskytuje nějaká psychická porucha. 

Tato hodnota byla ≥ 1 u 25,96% jedinců. Z psychických poruch se mezi studenty vyskytovala 

nejčastěji obsese-kompulze, nevraživost a poruchy spánku. Mezi zneužívanými se nejčastěji 

objevila somatizace, obsese-kompulze, paranoidní tvorba myšlenek a poruchy spánku. 

Statisticky významná souvislost mezi sexuálním zneužitím a konkrétní psychickou poruchou 

byla prokázána pomocí Chí-kvadrát testu u somatizace, fobické úzkosti  

a paranoidní tvorby myšlenek.  

 


