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SEZNAM ZKRATEK  
 

a kol. – a kolektiv  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1.1 Úvod 
 

     Problematika zneužívání dětí je v popředí zájmu veřejnosti na celém světě. 

Sexuální zneužívání je spojeno s řadou negativních důsledků postihujících nejen daného 

jedince, ale i celou společnost. Především má dopad na zdraví jedince (po tělesné i psychické 

stránce) a na jeho následnou zkušenost s alkoholem a návykovými látkami. Oběti zneužívání  

však o svém problému moc nemluví. Je velmi málo těch, co přijdou trestný čin nahlásit. 

Existuje několik důvodů, proč to tak je – velmi malé děti nedokážou posoudit, že se děje 

něco špatného nebo jsou agresorem zastrašovány (když to řekneš, nebudu tě mít rád!).  

U starších jedinců je to spíše stud nebo strach, že je společnost zavrhne jako zvrhlíky nebo 

dokonce, že jim nikdo neuvěří. Přijít na to může například lékař při vyšetření nebo někdo 

dospělý, kdo zjistí, že se dítě chová nějak divně, a bude pátrat po příčině.  

     Míra zneužívaní v populaci se zkoumá především pomocí dotazníků ve dvou 

skupinách – zneužívaní jedinci x srovnávací skupina. U zjišťování dlouhodobějších následků 

(alkoholismus, deprese, braní návykových látek, apod.) je možno použít dlouhodobého 

sledování.  

     Také naše fakulta ve spolupráci s italskou univerzitou – Università degli Studi 

Camerino – se zapojila do průzkumu mezi mladistvými v naší společnosti. Tato práce je 

zaměřena na studenty 3. ročníku středních škol. Cílem průzkumu je zjištění, zda sexuální 

zneužívaní má vliv na psychiku a psychické poruchy a pozdější sklon k alkoholismu  

a k užívání návykových látek respondentů. 
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1.2 Sexuální zneužívání  
 

     Sexuální zneužití je termín pro zločin, který spáchá dospělý jedinec na jiné oběti. 

Může to být jak dítě, tak dospělá osoba. Nejčastěji dochází k využívání oběti v sexuálních 

rolích, jenž slouží k dosažení uspokojení pachatele. Tento trestný čin má složku citovou, 

verbální a fyzickou a může se vyskytovat v mnoha formách. Většinou se v jednom činu 

prolíná více forem zneužívání. Může se prolínat voyerismus s verbálním obtěžováním, 

penetrační aktivity se sadomasochismem apod. Sexuální zneužívání může být také 

doprovázeno zanedbáním péče o dítě, fyzickým či emocionálním týráním dítěte. Záleží na 

pachateli a na prostředí, ve kterém ke zločinu dochází. Každá forma zneužívání je 

definována v zákoně a je pro ni stanovena trestní sazba. Zločiny páchané na dětech jsou 

sankciovány jako těžké zločiny. Už jen proto, že dítě se nedokáže bránit stejně jako dospělý 

(1). 

 

     Nejčastěji se sexuální zneužívání dělí na bezkontaktní a kontaktní formy:  

 

1.2.1 Bezkontaktní formy  

      

     Jedná se o formy, kdy nedochází k fyzickému kontaktu pachatele s obětí. 

K uspokojení většinou agresorovi stačí, když vidí, že se ho oběť bojí nebo holý fakt, že ho 

někdo vidí při jeho sebeukájení (1).  

 

a) Voyerismus – kdy dochází k uspokojení pachatele při pozorování druhých 

lidí ať už při svlékání nebo např. při pohlavním styku. Pachatel se činu 

neúčastní, ale dítě může být nuceno se takovéhoto aktu účastnit  

(př. masturbace nebo akt s jinou dospělou osobou či dítětem). Pachatel při 

pohledu na své oběti masturbuje a dosahuje uspokojení. 

 

b) Exhibicionismus – pachatel dosahuje sexuálního uspokojení při vystavování 

svých genitálií cizím osobám či dětem. Odhalování může být doprovázeno 

masturbací. Většinu pachatelů těší, podaří-li se jim v náhodném 
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kolemjdoucím vyvolat strach nebo jim stačí jen fakt, že je někdo vidí při 

jejich ukájení. 

 

c) Verbální obtěžování – pachatel mluví na oběť vulgárně, popisuje sexuální akt, 

vyjadřuje se neslušně o genitálu oběti apod. Může se jednat i o anonymní 

telefonáty. Častěji však oslovuje oběti přímo, protože tak vidí přímo úlek či 

vystrašené chování oběti, a to je právě to, co ho vzrušuje.  

 

d) Fetišismus – pachatel nutí svou oběť oblékat se do vyzývavého oblečení, sexy 

spodního prádla a nosit podpatky či vyžaduje po dítěti část spodního prádla 

(nošeného) nebo jiného kusu oblečení, který by mu připomínal intimní oblast 

oběti. Oblečením se pak hladí v intimních partiích nebo ho stále očichává 

(především spodní prádlo). 

 

 1.2.2 Kontaktní formy 

 

     Při zneužití dochází k fyzickému kontaktu pachatele s jeho obětí. Jedinec se 

potřebuje k dosažení uspokojení oběti dotýkat nebo aby se oběť dotýkala jeho, popřípadě byl 

součásti scény, kdy jsou k fyzickému kontaktu nuceny 2 a více osob. 

 

a) Osahávání – pachatel se dotýká dítěte především v oblasti genitálu či jiných 

intimních partiích. Ohmatávání přináší pachateli sexuální uspokojení. 

Pachatel taktéž může vyžadovat od dítěte, aby se dotýkalo ono jeho. 

 

b) Masturbace – jedná se o dráždění klitorisu či vagíny u dívek a penisu  

u chlapců. Může jít také o dráždění anální. Také dítě může být nuceno, aby 

dráždilo pachatele. Ať už v oblasti genitálu či v anální oblasti. Nebo pachatel 

sleduje, jak se navzájem masturbují dvě oběti, přičemž on sám je pozorovatel 

a sám se ukájí nebo je součástí celého aktu.  
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c) Frotérství – pachateli stačí k dosažení uspokojení to, že se o svou oběť (dítě) 

otírá oblastí genitálu. Oběť i agresor při tomto kontaktu můžou mít na sobě 

oblečení.   

 

d) Simulovaná soulož – pachatel dosahuje sexuálního uspokojení už pouhým 

náznakem soulože s obětí. Nemusí tedy dojít ani k samotné penetraci. 

Agresor se může dráždit pouze zasouváním penisu mezi stehna oběti.  

 

e) Sadomasochistické aktivity – aby agresor dosáhl sexuálního uspokojení, 

potřebuje vidět svou oběť trpět. Ať už dítě sám bije, svazuje a potom sexuálně 

zneužije nebo mučí, nebo nutí jinou oběť, aby tu první bila a mučila ona. 

Někdy dochází i k usmrcení dítěte následkem poranění nebo pachatel se 

sexuálně uspokojí až po té, co je dítě po dlouhém mučení zabito. Může se 

také jednat o spojení sadismu s nekrofilií, kdy pachatel dítě nejdříve zabije  

a teprve pak sexuálně zneužije. Můžeme sem zařadit také rituální zneužívání 

dětí. 

 

f) Orální aktivity – patří zde líbání a pronikání jazykem do úst dítěte, líbání, 

lízání čí dráždění jazykem genitálií dítěte či anální oblasti nebo naopak dítě 

může být nuceno, dráždit tímto způsobem pachatele. 

 

g) Penetrace (znásilnění) – jedná se o pohlavní styk s dítětem v pravém slova 

smyslu, kdy pachatel proniká přímo do vagíny (u dívek) nebo do análního 

otvoru (v případě jak chlapců tak dívek). Je to brutální zneužití dítěte, při 

němž většinou dochází k poranění genitálu či análního otvoru dítěte, protože 

v nízkém věku ještě není dětské tělo přizpůsobeno sexuálnímu životu. 

Penetrace může být vaginální (je-li obětí dívka) nebo anální (oběť může být 

jak dívka, tak chlapec). Pachatel může dítě penetrovat přímo penisem, prstem 

či vhodným předmětem. Dokonce může být dítě nuceno penetrovat pachatele 

nebo jsou dvě děti nuceny penetrovat se navzájem, přičemž pachatel se aktu 

účastní také. Jistý druh penetrace je incest, kdy dochází k pohlavnímu styku  

a sexuálním aktivitám mezi pokrevními příbuznými (otec – dcera, matka – 

syn, bratr – sestra, apod.).   
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1.2.3 Komerční zneužívání 

 

    Do předchozího dělení nezapadá komerční zneužívání. Jedná se o trestný čin, který  

v sobě spojuje sexuální zneužití dítěte a obchodní činnost. Pachatelé jsou zde dvojího typu. 

Buď je to jedinec, který využívá své oběti k získání výdělku – osoba, která nutí děti 

k prostituci či je prodává dále a získává za to peníze nebo se zabývá šířením pornografického 

materiálu zobrazující děti. Taktéž za účelem zisku. Druhý typ pachatele je ten, jež 

nabízených služeb využívá a platí za ně. Dopouští se tak také zločinu zneužívání 

mladistvého a je tudíž trestně postižitelný dle platné legislativy.  

     Definice dle OSN zní: Použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo 

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

kdo vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely. 

     Z pohledu trestního zákona se jedná o mravnostní typ zločinu s dopadem na 

kvalitu života oběti i v dospělosti. Zákony týkající se komerčního zneužívání jsou především 

(2):  

 

• §242 – pohlavní zneužívání 

• §243 – pohlavní zneužívání v závislosti 

• §204 – kuplířství 

• §246 – obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku 

• §205 – ohrožování mravnosti 

• §217 – ohrožování mravní výchovy mládeže 

• §216a – obchodování s dětmi 

• §241 – znásilnění 

 

     Mezi nejčastější formy komerčního zneužívání dětí řadíme (2):  

 

1.2.3.1 Přemísťování a prodej dětí pro sexuální účely – přemístění 

dítěte z jedné strany (prodejce) na druhou (kupující) výměnou za 

finanční nebo jinou odměnu. Nejčastějšími nákupčími jsou 

cizinci. Mohou to být také jen další zprostředkovatelé, jenž děti 

posléze prodávají dál. 

 



 - 11 - 

1.2.3.2 Dětská prostituce – jedná se o nabízení nebo sjednávání 

sexuálních aktů s dětmi za peníze nebo jinou odměnu (nemusí 

mít finanční charakter). Výskyt dětské prostituce je udáván 

poptávkou „zákazníků“. Může se jednat o jedince s pedofilními 

sklony nebo o osobu, která pouze touží po „neobvyklých“ 

zážitcích a chce si jen vyzkoušet „něco nového“. 

  

     Ne všechny děti, které vykonávají prostituci, jsou oběťmi komerčního 

zneužívání. Děti můžeme rozdělit do dvou skupin (2):  

 

a) ty, které páchají prostituci „dobrovolně“ – často se jedná o děti na útěku 

z dětských domovů, ústavů či z rozpadlých nebo problémových rodin. Řeší 

tak svoji nesnadnou finanční situaci. Prostituce pro ně představuje relativně  

snadné vydělání si vlastních peněz, které jim pak usnadní nezávislý život. 

Takto vydělané peníze mohou použít buď na obživu, alkohol, cigarety, drogy 

nebo gamblérství.   

 

b) děti, které jsou k prostituci nucené jinou osobou – děti jsou k prostituci 

nuceny. Peníze, které zaplatí zákazník, nikdy nedostanou a z jejich „práce“ 

profituje někdo jiný. Děti k prostituci může nutit někdo úplně cizí – např. 

organizovaná skupina zabývající se obchodováním s dětmi, nebo to může být 

i rodinný příslušník – otec, otčím aj.  

 

1.2.3.3 Dětská pornografie – jedná se o jakýkoli zvukový nebo 

obrazový materiál, který používá děti v sexuálním kontextu. 

Jako pornografické dílo bývá označován každý předmět, jež  

je-li pozorován přímo nebo přes technické zařízení, zvlášť 

intenzivně zasahuje a podněcuje sexuální pud a překračuje 

uznávané sexuální hranice. Rozlišujeme zvukové a obrazové 

dílo. Ve zvukovém díle je používán (dětský) hlas za účelem 

sexuálního dráždění uživatele, v obrazovém díle je znázorněna  

skutečná nebo simulovaná soulož, sadomasochistické aktivity na 

dětech nebo jsou v něm oplzle zobrazovány pohlavní orgány dětí 

pro uspokojení uživatele.  
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     Trestní zákon definuje pornografii: tvrdou = znázorňování sexuálně 

patologických aktivit s prvky násilí a neúcty k člověku nebo dokonce styk se zvířaty;  

a prostou = jakékoliv jiné sexuální dílo postrádající prvky násilí (3).  

 

     K šíření pornografie dochází v dnešní době především pomocí internetu. Klasická 

forma šíření se vyznačuje umístěním materiálu na určitý server a odtud si je mohou 

zákazníci libovolně stahovat (zdarma či za nějakou finanční částku). Skrytější způsob šíření 

představuje tzv. peer-to-peer connection, kdy dochází ke krátkodobému spojení dvou 

vzdálených počítačů a jejich majitelé si mezi sebou vyměňují data (3).  

 

     Šíření pornografie spadá pod §205 trestního zákona – trestný čin ohrožování 

mravnosti (3).   

 

1.2.3.4 Snuff movies – je to sexuální vražda, která je současně 

filmována, přičemž oběť netuší, k jakému účelu je scéna 

filmována (2).  

 

     Oběti komerčního zneužívání se ve statistikách moc neprojevují. Nejčastější 

příčinou bývá obava ze zesměšnění, nízké sebevědomí a bohužel také proto, že většina obětí 

toto provozuje dobrovolně, neboť jim to, podobně jako prostituce, přináší finanční zajištění 

pro jejich náročný život – alkohol, cigarety, drogy atd. Mezi rozpoznávací znaky patří 

především změna v chování, nezvykle velké finanční obnosy, přílišná sexuální vyzrálost  

a neurotické chování (3). 
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 1.3 Pachatelé 
 

     Sexuální pachatel je člověk, který se dopouští trestného činu zneužití na jiné 

osobě. Může se jednat o osobu dospělou či dítě, většinou mladší 15 let. Je-li obětí dítě, jsou 

trestní sankce vyšší. Pachatelé nejsou všichni stejní a nejednají vždy pod stejnou pohnutkou. 

Můžeme je tedy rozdělit do několika skupin. Hlavní skupiny jsou (4):  

 

1.3.1 Situační pachatelé 
  

     Jsou to jedinci, kteří po sexuální stránce nepreferují děti. Jsou běžnými 

heterosexuály, jenž udržují za normálních okolností sexuální styky s osobami věkově jim 

blízkými. Do interakce s dětmi se dostávají z různých příčin. Dělí se na další podskupiny:  

 

a) Regradovaní – mají nízké sebevědomí, netroufají si oslovit jedince 

opačného pohlaví ve své věkové kategorii. Děti jsou pro ně pouze jakousi 

náhradou. Ataku předchází stresová situace. Např. odmítnutí od jedince 

opačného pohlaví, s nímž se pokusili navázat vztah. 

 

b) Morálně narušení – využívají pouze příležitosti a bezbrannosti dětí. Bez 

zábran páchají jakékoliv trestné činy. 

 

c) Sexuálně nevyzrálí – s dětmi pouze experimentují. Jejich sexuální orientace 

není ještě zcela vyvinutá. Teprve získávají zkušenosti, co jim vyhovuje 

více, zda dospělá osoba přibližně stejného věku nebo bezbranné dítě. 

 

d) Inadekvátní – jedinec není zcela zdráv po duševní stránce a pedofilní 

jednání je příznakem nějaké psychické poruchy. 

 

1.3.2 Preferenční pedofilové 
      

     Svým sexuálním pudem jsou přitahování výhradně k dětem. Dospělá osoba 

opačného pohlaví pro ně nepředstavuje rovnocenného partnera, nevzrušuje je. Přitahuje je 

právě dětinský vzhled a naivita dětí.  
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1.3.3 Svádiví 
 

     Vybírají si děti jako své rovnocenné partnery a podle toho se k nim také tak 

chovají. Namlouvají si je, snaží se dostat do jejich přízně apod. Většinou mívají větší 

množství vztahů. 

 

1.3.4 Introvertovaní 
 

     Protože nedovedou komunikovat s dospělými, vybírají si jako své sexuální 

partnery děti, především ty menší, kde není potřeba moc komunikovat nebo čelit obraně 

dítěte. Mohou se obnažovat, hovořit oplzle, telefonovat jim či je pomocí sladkostí a dárků 

odlákat a zneužít ke svému uspokojení. Jsou to typičtí pedofilové, kteří obcházejí dětská 

hřiště. 

 

1.3.5 Sadističtí 
 

     Pachatelé z této skupiny dosahují sexuálního uspokojení pouze tehdy, týrají-li 

svou oběť, případně, sledují-li, jak jejich oběť mučí nebo týrá někdo jiný. Zneužívání může 

také dojít až do extrému, kdy nastává smrt oběti a pachatel dosahuje uspokojení až v daném 

okamžiku. Deviace tohoto typu se vyskytuje zřídka. 

 

1.3.6 Adolescenti 
  

     Jedná se spíše o osoby morálně narušené a můžeme je zařadit do kterékoli výše 

uvedené skupiny. Při setkáni s nimi je nutné vždy brát v úvahu jejich sexuální minulost. 

Mohlo u nich v minulosti dojít k nepatřičnému (násilnému) sexuálnímu zážitku, kdy sami 

byli oběťmi sexuálního zneužívání cizí osobou, nebo u nich došlo k nepřiměřené expozici 

materiály se sexuální tématikou – sledování porno filmů v domácnosti apod. Výjimkou 

nejsou ani případy, kdy pachatel byl v dětství často svědkem sexuálních aktů rodičů.  

 

1.3.7 Regresní osoby 
 

     Patří sem osoby, jenž se za normálních okolností sexuálně stýkají s dospělou 

osobou, ale dostanou-li se do stresu, přestává je tento vztah uspokojovat a na řadu přicházejí 

děti. Mohou to být děti vlastní, žijící ve společné domácnosti nebo ty, které jsou jim 
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příležitostně svěřeny do péče. Vyhledávají u nich nepodmíněnou lásku, snaží se je 

vychovávat a nakonec i zneužívat. Někdy to může trvat až do dospělosti dítěte. Oběťmi 

častěji bývají dívky, kdy si pachatel hledá náhradu za manželku. Tito lidé se často nabízejí 

na hlídání dětí. Působí velmi mile a kamarádsky, což má v případě zneužití dítěte za 

následek nedůvěru rodičů k dítěti, svěří-li jim, že je daná osoba zneužila nebo opakovaně 

zneužívá. Pachatelé své chování dokáži velmi dobře skrývat. Nebezpeční jsou především 

tím, že si uvědomují svou autoritu a děti nutí k mlčení výhružkami. Že už je nikdo nebude 

mít rád, jakmile to řeknou, že je to stejně jejich vina, můžou si za to samy a nikdo jim 

neuvěří. Většina případů tak zůstává skryta, protože se děti bojí mluvit o tom, co se stalo,  

a také se obávají, že by je pak opravdu už nikdo neměl rád. Že se s dítětem něco děje 

poznáme až později, kdy se začne měnit, vyhýbat se dospělým a do her bude vnášet sexuální 

prvky.  

 

     Nejčastějšími pachateli bývají:  

 

• nevlastní nebo vlastní otec, strýc či jiný příbuzný 

• učitelé (především tělocviku) 

• babysitters 

• zaměstnanci denních hlídacích zařízení 

• kněží 

• vedoucí dětského kroužku 

• či někdo úplně cizí.  
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1.4 Oběť  
 

     Oběťmi sexuálního útoku bývají většinou děti mladší 15 let. Pro některé pachatele 

je snadnější zneužít dítě mnohem mladší, protože tak malé dítě ještě není schopno rozeznat 

hrozící nebezpečí a nedokáže se účinně bránit. S útoky se setkávají jak chlapci, tak i dívky. 

Ve statistikách se setkáváme většinou s napadením dívek, z čehož vyplývá, že pachateli 

bývají převážně jedinci mužského pohlaví. To ale neznamená, že se ženy nemohou dopustit 

trestného činu sexuálního zneužití! Pouze se to hůře prokazuje, protože u žen se předpokládá 

mateřská péče – že se bude dítěte dotýkat i na intimních místech (např. při koupeli). Jiná 

situace však nastává v případě incestu (matka – syn apod.). Avšak i chlapci mohou být 

zneužívaní pachatelem mužského pohlaví. A těchto případů je mnohem více než zneužívaní 

matkou. Málokterý chlapec ale půjde zneužití udat. Často se bojí, že budou zesměšňováni, že 

je budou považovat za homosexuály.  

     Některé děti jsou však více ohroženější než ostatní. Existuje několik rizikových 

faktorů, jejichž výskyt u dítěte je pro pachatelé atraktivnější (4):  

 

1.4.1 Pohlaví dítěte 

 

     Oběťmi zneužití bývají (podle udání) většinou dívky, ale výzkumy ukazují, že  

chlapeckých obětí je mnohem více, než se předpokládalo. Hlášení o zneužití chlapců 

podávají především matky, hlavně z důvodu obavy z infekce a nejisté sexuální orientace 

chlapce. Málokterý chlapec však udá násilníka sám. Jak již bylo výše uvedeno, bojí se 

posměchu okolí. Dívky bývají zneužívány většinou jednou osobou po delší dobu, zatímco 

chlapci bývají zneužívaní větším množstvím pachatelů.  

 

1.4.2 Vzhled dítěte 

 

     Při výběru oběti hraje pro pachatele důležitou roli vzhled. Častěji si vybírají 

děvčátka kypřejších tvarů, jenž bývají na svůj věk více vyspělá, koketní, mazlivá, svádivá 

ženským chováním. U chlapců dávají přednost jedincům se zženštilým obličejem  

a jemnějším chováním. 
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 1.4.3 Věk dítěte  

 

     Je prokázáno, že nižší věk dítěte je rizikovější, než je-li dítě starší. Pachatel 

zneužívá faktu, že mladší dítě ještě není schopno tak dobře rozeznat, že se děje něco 

špatného a že se nemůže bránit či dokonale vyjádřit, a říci, co se stalo. U zneužití členem 

rodiny bývá častější věk předškolní nebo mladší školní a může trvat delší dobu (až do 

dospělosti oběti). Ke zneužití cizím člověkem dochází především v mladším a středním 

školním věku a jedná se většinou o jednorázový trestný čin.  

 

1.4.4 Charakteristika osobnosti dítěte 

 

     Pro pachatele jsou snadnější oběti děti, jejichž IQ má průměrnou nebo nižší 

hodnotu, protože nedokáži tak snadno odhadnout nebezpečí a obtížně definují i samotné 

zneužívaní. Ve větším nebezpečí jsou také např. děti mentálně postižené či s nějakou vadou, 

díky které se nedokáží adekvátně bránit – křičet o pomoc, říci to jednoznačně nějaké dospělé 

osobě (především hluchoněmé děti) nebo děti, které mají nízké sebehodnocení a jsou závislé 

na přízni okolí. Snadno je pak může pachatel zastrašovat větami typu: „Když to řekneš, už tě 

nikdo nebude mít rád, protože ty jsi ta(ten) špatná(ý).“ 

 

1.4.5 Sociální prostředí 

 

     Dítě, které vyrůstá v rodině, kde je nedostatečná sexuální výchova  

a informovanost (např. přísně náboženská rodina), bývá ohroženější. Zatímco dítě 

informované rodiči, že nepřiměřené dotýkání či odhalování se může být pro něj nebezpečné, 

snadněji tuto situaci rozezná a je schopno se bránit. Ve větším nebezpečí je také dítě, které 

žije v rodině, kde není dostatek lásky nebo pokud mu rodiče nevěnují dostatek pozornosti. 

Dítě ji pak hledá u cizích lidí a snadno podléhá manipulaci pachatele (pojď se mnou, mám tě 

moc rád; jsi hodná holčička; budeme si spolu hrát; koupím ti, co budeš chtít apod.). Rizikové 

jsou taktéž rodiny rozvedené, kdy dítě žije s jedním ze svých rodičů a druhým náhradním 

rodičem. Často jsou oběťmi dcery zneužívané otčímem. 
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1.5 Příznaky a změny v chování dítěte 
 

     Sexuální zneužití či setkání s jakoukoli formou násilí představuje pro dítě velmi 

silný zásah do psychiky a každé se s násilím či zneužitím vyrovnává jinak. Reakce na 

traumatickou událost však mívá často stejný nebo velmi podobný průběh a ten dělíme na tři 

fáze (5): 

 

1) Šok, náraz – nastává bezprostředně po útoku. Projevuje se zmateným 

chováním či strnutím (ztuhnutím) strachem, který je posléze nahrazen 

zmateným chováním. Dítě nemůže uvěřit tomu, že se něco takového stalo. Je 

roztěkané, neschopné se na cokoli soustředit. Délka této fáze může být 

několik hodin až několik dní. Může však být i delší, jedná–li se o násilí 

fyzické (týrání, či zneužití). 

 

2) Fáze reakce, nastupující adaptace – dítě se začíná vyrovnávat se vzniklou 

situací. Snaží se to rozumově pochopit a najít řešení. Adaptace může probíhat 

dvěma cestami: buď dítě o daném problému začne mluvit, vrací se 

k negativním emocím s události spojenými, nebo se naopak uzavře do sebe, 

nemluví, skrývá své pocity. Dochází k náhradě pocitů smutku a zoufalství 

rozumovým zpracováním situace a jejím pochopením. Tato fáze je rozdílně 

dlouhá a může trvat i rok. 

 

3) Konečná adaptace – objevuje se snaha o bagatelizaci problémů. Vzpomínky 

ztrácejí pro dítě emociální náboj. Oběť se snaží navrátit ke svému 

normálnímu životu, jako by se nic nestalo. Nikdy však nezapomene úplně! 

     

     U dětí, které byly zneužity, se vyskytuje tzv. PTSP – posttraumatická stresová 

porucha, která vzniká vzápětí po prožitém traumatu. Má vliv na chování dítěte, jeho školní 

přizpůsobivost, mezilidské vztahy i mezigenerační přenos násilí. Reakcí je neustálé si 

připomínání traumatizující záležitosti skrze tzv. flash-backů (záblesky vzpomínek), ať už 

spontánně, během hry, ve snech či nočních můrách nebo kdykoli projde kolem místa, kde se 

to stalo. Pro takové dítě je pak typická snaha vyhnout se místům, okolnostem či lidem, kteří 

mu danou zkušenost připomínají (5).  
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     Příznaky, dle kterých můžeme poznat, že s dítětem něco není v pořádku, se dají 

rozdělit do dvou skupin:  

1.5.1 Psychické příznaky a změny v chování dítěte 

 

     Nejčastěji si rodiče všimnou změny v chování dítěte. Projevovat se to může 

depresemi, nepřiměřeným strachem, úzkostí, nepřítomným pohledem, pokusy o útěk či 

sebevraždu, nočními můrami, nočním pomočováním, odtažitostí vůči dospělým, neochotou 

chodit domů (jedná-li se o rodinného příslušníka), odmítáním převlékat se na hodiny 

tělocviku, hysterickými reakcemi při svlékání (především) spodního prádla (u menších dětí 

při převlékání), sexuálním chováním a znalostmi nepřiměřenými věku dítěte, zvýšeným 

zájem nebo naopak odporem ke všemu, co se sexu týče. Dále pak pocitem, že jeho tělo je 

špinavé, problémy s příjmem potravy, sebepoškozováním, tajnůstkářstvím, chozením za 

školu, agresivitou, opakováním neslušných frází, používáním sexuálních prvků při hře, 

náhlými změnami v chování (stále se smějící dítě je najednou pořád velmi smutné), strachem 

z dospělých osob, izolací od kamarádů a oblíbených činností. Dítě také může vyprávět 

příběh údajně „nějakého“ známého, kterého někdo zneužil (zneužívá), a detailně pak 

popisuje situaci a čeká, jaká bude reakce okolí (6, 7, 8).  

 

1.5.2 Somatické příznaky a změny v chování dítěte 

 

     Druhou skupinou příznaků, podle kterých může dospělý poznat, že dítěti někdo 

ublížil, jsou somatické příznaky. Některé z nich se dají zjistit pouhým pohledem (modřiny, 

krvácení, zarudnutí genitálu, časté infekce oblasti genitálu nebo močových cest), některé 

vyžadují lékařské vyšetření (poranění panenské blány, sliznice genitálu nebo rektální 

sliznice). Důležité však je, aby dítě navštívilo lékaře co nejdříve po zneužití, neboť sliznice 

genitálu se velmi rychle hojí (24 – 48 hod.), později tedy nemusí být některá zranění 

související s pohlavním zneužitím patrná (9, 10, 11).  
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Mezi somatické příznaky patří:  

 
• poranění panenské blány (ať už odstranění úplné, natržení či patrná jizva po 

    zhojení) 

• poranění vaginální sliznice či zevního genitálu 

• různé infekce a sexuálně přenosné nemoci 

• nechtěné těhotenství 

• časté záněty močových cest 

• nepřirozeně roztažený či poraněný anální otvor 

• bolestivost v podbřišku 

• otoky genitálií 

• krvácení z genitálu či anální oblasti 

• bolestivost, zarudnutí hrdla 

• časté infekce hrdla atd. (9, 10, 11) 
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1.6 Následky  
 

     Každé trauma, které dítě prožije, s sebou nese celoživotní následky. Ať už 

krátkodobé, jenž bezprostředně navazují na prožitou událost a odezní po několika hodinách 

či dnech, nebo dlouhodobé, které se mohou objevovat (třeba i v pozměněné formě) až do 

dospělosti (5). 

 

1.6.1 Krátkodobé následky 

 

     Většinou odpovídají příznakům, které se vyskytují u dítěte ihned po prožití 

traumatické události (viz dříve).  Týk á se to p ředev ším změn  v chování k dospělým, 

v závislosti na tom, kdo byl pachatelem. Dále se objevují zlé sny, agrese či apatie (5). 

 

1.6.2 Dlouhodobé následky 

 

     Dítě nikdy na setkání se sexuální traumatizující události nezapomene a tato 

zkušenost určitě ovlivní jeho další život. Poznamenán bude především jeho sexuální život, 

vztahy a důvěra k ostatním lidem. U zneužívaných jedinců se v dospělosti nejčastěji 

objevují:  

  

• hypersexualita 

• promiskuita  

• či naopak odmítání sexu a fobická úzkost z jakéhokoliv sexuálního sblížení 

• nedůvěra v opačné pohlaví 

• neschopnost udržet si trvalejší vztah 

• nízké sebehodnocení, sebedůvěra 

• neschopnost dosahovat svých cílů nebo naopak nutnost každého překonat 

• upnutí se na člověka, který je nemiluje ani z poloviny, jak oni očekávají 

• přetrvávat mohou i poruchy spánku, příjmu potravy,  

• zvýšená úzkost, labilita, deprese, agresivita 

• sebevražedné a sebepoškozující sklony 
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• užívaní drog či alkoholismus 

• těhotenství 

• sexuálně přenosné nemoci 

• někteří jedinci, jenž byli v dětství zneužívání, se také mohou stát pachateli  

takového trestného činu (5) 

 

     Záleží na mnoha faktorech, zda se výše uvedené následky u oběti projeví, do jak 

širokých rozměrů se rozvinou a jak dlouho přetrvají. Určující jsou především: 

 

• osobnost jedince 

• druh a délka trvání zneužívání 

• vztah oběti k agresorovi 

• schopnost vyrovnat se se stresem 

• reakce (a vstřícnost) jeho rodiny a okolí 

• zda vyhledal pomoc či nikoli, atd. (5)  
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1.7 Jak můžeme děti ochránit před sexuálními útoky?  
 

     K ochraně dětí před sexuálním zneužitím a nevhodným chováním dospělých může 

přispět každý rodič tím, že dítěti ukáže, že mu může plně důvěřovat a když se cokoli stane, 

může za nim přijít a svěřit se mu. Také by jim měl vysvětlit, že není správné chodit někam 

s cizími lidmi, brát si od nich sladkosti nebo peníze, nechat na sebe sahat nebo naopak sahat 

na dospělého, přeje-li si to. 

      Ve školkách a školách pak mohou vychovatelé a učitelé s dětmi hrát hry, pomocí 

nichž naučí děti říkat ne, pokud se děje něco, co se jim nelíbí, nebo nepřipadá jim to 

normální či obvyklé. Např. mají ve třídě nástěnku s velkými ANO a NE a k těmto slovům 

děti mohou přiřazovat situace, kdy je správné říci ano a kdy ne (př. někdo mi chce dát pusu  

a já nechci, někdo mi chce vzít hračku, někdo cizí chce, abych s ním šla atd.). Další možností 

může být hra na nepříjemné doteky, kdy děti pomocí barevných fixů zakreslují na postavu 

člověka místa, kde je jim nepříjemné, když se jich někdo dotýká. Také se mohou bavit  

o tom, jaké pocity to v nich vyvolává, aby byly schopné o svých pocitech hovořit, budou-li 

se s daným problémem někomu svěřovat. Následně se také učí, kdo se jich na těchto místech 

může dotýkat (maminka, lékař...), kdo ne (cizí, spolužák ...) a komu se mohou jít svěřit, 

přihodí-li se jim nějaké nepříjemná situace. Jednou z mnoha her je také hra na „Co když...“, 

kdy jsou dětem předkládány modelové situace a děti se učí správně reagovat. Např. „Co 

když se mně někdo chce dotýkat na místě, kde mi to není příjemné?“, „Co když mi někdo 

nabízí bonbony za to, že s nim někam půjdu?“ apod. Děti pak mohou uvádět příklady, co by 

měli říct nebo udělat. Např. říci: „Ne, děkuji, nechci.“ nebo „Za rohem na mě čeká 

maminka.“ apod.. Nebo jednoduše mohou utéci a pokud možno jít za někým dospělým a říci 

mu, co se právě stalo. 

     A mnoho dalších příkladových her, které mohou dětem pomoct vyhnout se 

sexuálnímu obtěžování nebo naopak pomoci jim poradit si s takovou situací, pokud už k ní 

došlo (12, 13). 
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1.8 Platná legislativa 
  

     V naši legislativě je definováno několik zákonů na ochranu dětí a mladistvých 

před negativními vlivy a zásahy z okolí. Chrání děti nejen před pohlavním zneužíváním, ale  

i před jakoukoli formou a intenzitou agresivního chovaní ze strany dospělých (týrání, 

zanedbání péče a pod.).  

     Pohlavního zneužívání se týká především §242 trestního zákona o trestném činu 

pohlavního zneužití, který je definován takto: Deliktu pohlavního zneužití mladistvé osoby 

se dopouští trestně zodpovědný pachatel, který vykoná soulož s osobou mladší patnácti let, 

nebo který takové osoby jinak pohlavně zneužije. Takovému pachateli hrozí trest odnětí 

svobody na 1-8 let. Dojde-li ke smrti dítěte, pak může být trestán odnětím svobody od 10 do 

15 let (14).  

     Trestně odpovědný pachatel je ten, kdo v době spáchání deliktu již dovršil 

patnáctý rok života a dále mu musí být přiznána alespoň částečná příčetnost. Pachatelem 

může být jak muž, tak i žena. Při posuzování trestného činu není důležité, kdo dal k činu 

podnět jako první ani kdo byl během páchání činu aktivnější. Jako trestný čin by se ale 

neměly brát např. jednorázové, letmé dotyky přes oblečení. K přitěžujícím okolnostem patří, 

je-li dítě svěřeno pachateli do péče. Pak se jedná o zneužití závislosti dítěte. Přičemž 

pachatel může být s obětí ve vztahu: rodič – dítě, učitel – žák, opatrovník – svěřenec, 

vychovatel – chovanec, přítel či druh matky – dítě. Další přitěžující okolností je použití 

násilí či vynucení pohlavního styku pod pohrůžkou jeho použití. Pak se jedná o přísněji 

postižitelný trestný čin pohlavního zneužití podle §241 trestního zákona (14).  

     Zákonem je uložena i povinnost trestný čin ohlásit a také trestní odpovědnost za 

nečinnost (tj. dozví-li se někdo, že byl nebo je páchán trestný čin na dítěti, je povinen tento 

čin nahlásit, jinak může být potrestán dle zákona odnětím svobody až na 3 léta za 

nezabránění spáchání trestného činu).  Stejně tak je trestné, vidí-li někdo, že je páchán 

trestný čin, a neučiní nic, čím by mu mohl zabránit (14). 

 

     Další zákony jsou:  

 

• §204 o kuplířství - pojednává o trestních sazbách za prostituci. Ať už 

za provozování či za získávání peněz z prostituce plynoucí.  

• §206 o ohrožování mravnosti - týká se nabízení, šíření či vytváření 
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pornografie. 

• §217 ohrožování výchovy mládeže - stanovuje sankce pro pachatele, 

jež svádí mladistvé k zahálčivému a nemravnému životu či takovýto 

život mládeži umožňuje.  

• §217a svádění k pohlavnímu styku - paragraf je zaměřen na pachatele, 

jenž slíbí, poskytnou či nabídnou oběti peníze či jinou hodnotnou 

odměnu za pohlavní styk, obnažování nebo sebeukájení.  

• §217b souhlas se sexuálním aktem – osoba mladší 18 let, která přijme 

úplatu za pohlavní styk, obnažuje se nebo se ukájí před jinou osobou, 

není pro takový čin trestná.  

 

     Přitěžujícími okolnostmi zde jsou: páchá-li osoba tento čin ze zavrženíhodné 

pohnutky, po delší dobu, v organizované skupině či pod hrozbou násilí. 

 

• §241 o znásilnění - vymezuje tresty pro osoby, jenž násilím nebo 

pohrůžkou bezprostředního násilí přinutí jinou osobu k pohlavnímu 

styku nebo zneužije takto bezbrannosti jiného.  

      

     Sankce bývá vyšší, spáchá-li čin na osobě mladší než 18 let nebo dokonce než 15 

let či dojde-li k těžké újmě na zdraví nebo ke smrti oběti.  

 

• §242 pohlavní zneužívání. (viz dříve) 

• §245 soulož mezi příbuznými. Kdo spáchá soulož s příbuzným 

v pokolení přímém nebo se sourozencem, bude potrestán odnětím 

svobody až na dva roky (14). 



 - 26 - 

2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

2.1 Materiál 
 

     Průzkumu se zúčastnilo celkem 208 studentů ze středních škol 

v Severomoravském kraji. Věk dotázaných se pohyboval v rozmezí 17-19 let. Mezi 

respondenty bylo 85 chlapců a 123 dívek. Téměř absolutní většina byla české národnosti – 

206 studentů, 2 byli národnosti slovenské. Rodiče dotázaných byli většinou také české 

národnosti a zastávali různé profese.  

 

2.2 Metodika  
 

     Podkladem pro tuto diplomovou práci je soubor dotazníků získaných při 

průzkumu provedeném na středních školách ve Frýdecko-Místeckém okrese (Obchodní 

akademie, Průmyslová škola, gymnázium ve Frýdku-Místku a gymnázium ve Frýdlantu nad 

Ostravicí), který se uskutečnil ve druhé polovině akademického roku 2006/2007. Průzkum 

byl zcela anonymní a dobrovolný a zúčastnilo se jej 208 studentů třetího ročníku těchto škol. 

Formuláře dotazníků byly studentům rozdávány v průběhu vyučování.  

     Dotazník je podkladem pro mezinárodní výzkum týkající se životního stylu 

mladých lidí. Byl převzat z Università degli Studi Camerino v  Itálii. Dotazník je rozdělen do 

několika částí. První část je zaměřena na sociodemografické údaje a rodinné poměry 

dotazovaných respondentů. Druhá část představuje soubor 90ti otázek, které mají za úkol 

odhalit možnou souvislost mezi zneužíváním a rozvojem psychických poruch a závislostí na 

návykových látkách. Jedná se o soubor speciálních otázek určených k vyšetření 

psychiatrických symptomů vytvořený anglickým psychologem Derogatisem.  

     V dotazníku odpovídali respondenti na otázky uzavřené, otevřené i polootevřené. 

Uzavřené či strukturované otázky jsou takové, při kterých respondent vybírá odpověď  

z nabízených odpovědí a volí tu odpověď, která mu nejvíce vyhovuje. Otevřené neboli 

nestrukturované otázky jsou takové, při nichž obsah, rozsah a formulace odpovědi záleží 

pouze na vůli respondenta. Otázky polootevřené (polozavřené) jsou kombinací obou 

předchozích typů otázek. Jsou použity tam, kde není možné obsáhnout všechny alternativy 
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odpovědi a k dispozici je tak i varianta „jiné“, kterou respondent vlastními slovy specifikuje, 

tak jako v případě otázek otevřených. 

     Získána data byla zpracována do tabulek pomocí programu Microsoft Excel 2000 

a podle tabulek byly následně vytvořeny grafy. Statisticky byla data vyhodnocena pomoci 

Chí-kvadrát testu, kdy byly stanovovány hladiny významnosti pro výskyt jednotlivých znaků 

ve dvou srovnávaných skupinách: zneužívaní jedinci a jedinci, jež se nesetkali se sexuálním 

zneužíváním. 
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2.3 Výsledky 
 

2.3.1 Sociodemografické údaje 

 
     POHLAVÍ, VĚK, NÁRODNOST 

 

     Skupina studentů, v níž jsme prováděli průzkum, byla smíšená – skládala se jak 

z chlapců, tak dívek. Podle počtu je však patrné, že převažovaly dívky. Z celkového počtu 

208 respondentů bylo 85 chlapců (40,9%) a 123 dívek (59,1%).  

 

Graf 1: Procentuální zastoupení dívek a chlapců ve skupině respondentů. 
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     Věk respondentů se také lišil. Pohyboval se v rozmezí od 17 do 19 let. Nejvíce 

studentů mělo 17 let – 49 chlapců (23,6%) a 84 dívek (40,4%). 29 chlapců (13,9%) a 35 

dívek (16,8%) měli v době vyplňování dotazníku 18 let a 7 chlapců (3,4%) a 4 dívky (1,9%) 

měli 19 let.  
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Graf 2: Věkové rozložení respondentů. 
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     Většina respondentů je národnosti české - 206 (99%) a 2 respondenti jsou 

národnosti slovenské (1%).  

     Národnost otců byla také převážně česká - 197 (94,7%). V 9 případech byl otec 

národnosti slovenské (4,3%) a 1 otec byl národnosti řecké (0,5%). 

     Téměř všechny matky byly taktéž české národnosti - 199 žen (95,7%). Jen 8 

matek bylo slovenské národnosti (3,9%) a 1 matka byla polské národnosti (0,5%). 

     Pomocí Chí-kvadrát testu nebyla prokázána žádná souvislost mezi národností 

dotázaných či jejich rodičů a zkušeností se sexuálním zneužíváním.  

 

Graf 3: Procentuální složení národností jedinců a jejich rodičů. 
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RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 

 

     Dále bylo zkoumáno, s kým žije respondent ve společné domácnosti. Nejčastěji 

bydleli studenti s oběma rodiči – 165 (79,3%) a jedním sourozencem: 81 – s bratrem 

(38,9%) a 64 – se sestrou (30,8%). Pouze s otcem žili 2 z 208 dotázaných (1%), pouze 

s matkou žilo 39 (18,8%) a 2 dokonce žili bez rodičů (1%) – přičemž jeden bydlí pouze 

s babičkou a druhá s přítelem. Bez sourozenců žije 43 dotázaných (20,7%). 

 

Graf 4: Osoby, jež žijí s dotázaným ve společné domácnosti. 
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POVOLÁNÍ RODIČŮ 

 

     Studentů jsme se také ptali, jaké povolání vykonávají jejich rodiče. Odpovědi 

jsme pak přiřadili k příslušné kategorii – povolání byla rozdělena do 10 kategorií 

vytvořených dle oblastí lidské činnosti. Toto dělení bylo převzato z italské verze dotazníků.  

 

1.  Profese svobodné, technické, vědecké a podobné (učitel, spisovatel, novinář, 

umělec, farmaceut, lékař, porodní asistentka, zdravotní sestra, sanitář, úředník, 

právník, notář, veterinář, biolog, chemik, inženýr, zeměměřič, odborník v 

průmyslu, obchodník, technický zaměstnanec) 

2. Profese administrativní a podobné (podnikatel, ředitel podniku, 

administrativní zaměstnanec, voják z povolání, policista, ....)  

3. Profese související se zemědělstvím (ředitel zemědělského podniku, lesník, 

zootechnik, zemědělský dělník, lesnický dělník, ....) 
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4. Profese související s těžbou, dobývání nerostů a jejich produktů (zámečník, 

soustružník, zlatník, mechanik, tesař, hodinář, keramik, ...) 

5. Profese související s přeměnou produktů (pekař, řezník, sýrař, krejčí, pletař, 

čalouník, tapetář, obuvník, truhlář, papírník, tiskař, fotograf, ...) 

6. Profese související se stavebními konstrukcemi a instalací a provozem 

zařízení (stavbyvedoucí, zedník, obkladač, malíř, cestář, posunovač, elektrikář, 

elektromechanik, radiotechnik, instalatér, …) 

7. Profese související s obchodem a službami pro veřejnost (obchodník, 

prodavač, provozovatel hotelu, baru, vrátný, kuchař, pokojská, …) 

8. Profese související s dopravou (železničář, řidič, pošťák, poslíček, …) 

9. Profese související se službami (vedoucí kina, sociální pracovník, překladatel, 

kadeřník, metař, sluha, školník, dozorce, správce, …) 

10. Situace bez profese (nezaměstnaný, žena v domácnosti, důchodce, invalida, 

…) 

 

     U otců se vyskytovalo nejčastěji povolání z kategorie číslo 2 – profese 

administrativní – 69 jedinců (33,2%). Dále pak z kategorie č. 6 – profese související se 

stavebními konstrukcemi, instalacemi a provozem zařízení, a č. 1 – profese svobodné, 

technické a vědecké. 

     Matky nejčastěji vykonávaly zaměstnání z kategorie profesí číslo 1. – profese 

svobodné, technické, vědecké apod. - 71 (34,1%) a pak také z kategorie č. 2 – profese 

administrativní a č. 7 – profese související s obchodem a službami pro veřejnost.  

     Pouze 7 otců (3,4%) a 18 matek (8,7%) bylo nezaměstnaných, v domácnosti nebo 

v invalidním důchodě.  

     Podle získaných výsledků z Chí-kvadrát testu nemělo povolání rodičů žádný 

významný vliv na zkušenost dětí se sexuálním zneužíváním. 
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Graf 5: Povolání rodičů respondentů rozděleno dle klasifikačních skupin 
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 2.3.2 Zkušenost se sexuálním zneužíváním 

 
     Z celkového počtu 208 dotázaných se setkalo se sexuálním zneužíváním 31 

jedinců (14,9%). Z toho bylo 8 chlapců (25,8%) a 23 dívek (74,2%).  

 

Graf 6: Zkušenost se sexuálním zneužíváním. 
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     Nejčastěji se jednalo o bezkontaktní formy obtěžování (oslovování, nucení 

sledovat pornografický film, masturbaci jiného jedince apod.) nebo pouze o letmé doteky 

(pohlazení) – 20 případů (64,7%). Pohlavního zneužití se přímo týkaly 4 případy (12,7%) a 7 

jedinců (22,8%) neuvedlo konkrétní podobu sexuálního zneužití. 

     Jako pachatele uvedlo 9 studentů (29,7%) někoho z rodiny či rodinného známého, 

v 11 případech (35,2%) se jednalo o cizího člověka (neznámý člověk, se kterým se setkali 

náhodně, řidič autobusu apod.), 5x (16,1%) to byli kamarádi nebo  spolužáci, 2x (6,5%) se 

jednalo o učitele a 4 jedinci (12,7%) neuvedli nikoho konkrétního. 
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Graf č. 7: Pachatelé sexuálního zneužití: 
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     2.3.3 Kouření, alkohol a návykové látky 

     

     Kouřit zkoušelo 134 dotázaných (75,7%). Nejčastěji to zkoušeli ve věku 13 nebo 

14 let – v obou případech 30 dotázaných (14,4%). 

     Nyní kouří pravidelně jen 25 jedinců (14,1%) a nepravidelně kouří 31 jedinců 

(17,7%). Většina z nich – 44 (64,7%) kouří méně než 5 cigaret denně.  

     Z celkového počtu 31 respondentů, kteří se setkali se sexuálním obtěžováním, 

zkoušelo kouřit 24 jedinců (77,4%), pravidelně nyní kouří 5 z nich (16,1%), nepravidelně 7 

(22,6%) a 19 nekouří vůbec (61,3%).  

     Podle Chí-kvadrát testu nebyla prokázána žádná statisticky významná souvislost 

mezi zneužíváním a experimentováním s kouřením. 

 

Graf 8: Procentuální zastoupení respondentů, kteří zkoušeli kouřit  
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Graf 9: Respondenti, kteří kouří i dnes 
 

68,2

17,7 14,1

61,3

22,6
16,1

0
10
20
30
40
50
60
70
80

nekouří nepravidelně pravidelně

%

Ostatní
Zneužití

 
 

     Dále studenti uváděli, jak často konzumují alkohol, konkrétně pivo, víno  

a destiláty. Z celkového počtu 208 dotázaných vyzkoušelo alkohol (v jakékoli formě) za 

posledních 6 měsíců 180 jedinců (86,5%). 

     Pivo pije většina respondentů několikrát za měsíc – 79 (44,2%), vůbec pivo nepije 

48 dotázaných (27,1%), denně pak 6 (3,4%). Zbylí respondenti pijí pivo buďto jednou týdně 

nebo několikrát za týden.  

     Zkušenosti s pitím vína byly podobné. Nejvíce jich pije víno několikrát za měsíc – 

88 (49,7%), vůbec 64 (36,2%) a denně nikdo. Dalších cca 14% pije víno 1x týdně nebo 

několikrát týdně.  

     Destiláty studenti konzumují nejčastěji také několikrát za měsíc 90 (50,7%), 

vůbec 62 (35,7%) a 1 respondent dokonce denně (0,6%).  

     Výsledky jsou podobné i ve skupině jedinců, kteří se setkali se sexuálním 

zneužíváním. Pivo pijí nejčastěji několikrát za měsíc – 12 (38,7%), vůbec nepije 5 (16,1%)  

a denně 1 (3,2 %). Víno pak také několikrát měsíčně – 18 (58,1%), vůbec 8 (25,8%) a denně 

nikdo. Destiláty: několikrát měsíčně 16 (51,6%), vůbec 8 (25,8%) a denně také nikdo.  

     Mezi zneužívanými jedinci a ostatními respondenty nebyl podle Chí-kvadrát testu 

prokázán žádny statisticky významný rozdíl v konzumaci alkoholu. 
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Graf 10: Porovnání konzumace piva mezi zneužívanými a ostatními respondenty 
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Graf 11: Porovnání konzumace vína mezi zneužívanými a ostatními respondenty 
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Graf 12: Porovnání konzumace destilátů mezi zneužívanými a ostatními respondenty 
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     Studenti také uváděli, zda v uplynulých šesti měsících vyzkoušeli nějakou 

návykovou látku. V dotazníku měli několik příkladů drog: Amfetamin, heroin, hašiš, kokain, 

metadon, LSD, marihuanu, léky na uklidnění, tabák, léky na spaní, Viagru, anabolika  

a kreatin. V tabulce označili, kterou z drog vyzkoušeli a kolikrát během posledního půl roku 

to bylo. Amfetamin zkusil 1 (0,6%) z dotázaných, heroin 2 (1,1%), hašiš 24 (13,6%), kokain 

2 (1,1%), metadon 1 (0,6%), LSD 6 (3,4%), marihuanu 89 (50,3%), léky na uklidnění 15 

(8,5%), tabák 87 (49,2%), léky na spaní 9 (5,1%), Viagru 0, anabolika 1 (0,6%) a kreatin 9 

(5,1%). Nejčastěji (co se počtu zkušeností během půl roku týče) se vyskytovala marihuana, 

LSD, tabák a kreatin. V ostatních případech se většinou jednalo o jednorázové zkušenosti.  

     Jedinci, kteří měli negativní zkušenost se sexuálním zneužíváním, vyzkoušeli tyto 

drogy: amfetamin 0, heroin 0, hašiš 3 (9,7%), kokain 0, metadon 0, LSD 0, marihuanu 15 

(48,4%), léky na uklidnění 7 (22,6%), tabák 17 (54,8%), léky na spaní 2 (6,5%), Viagru 0, 

anabolika 1 (3,2%), kreatin 1 (3,2%). Podobně jako u kontrolní skupiny se i zde nejčastěji 

během 6 měsíců vyskytla marihuana a tabák.  

     Na základě výsledku z Chí-kvadrát testu byla prokázána statisticky významná 

souvislost mezi zneužitím jedince a užíváním léku na uklidnění. 

 

Graf 13: Typy drog, které dotázaní jedinci vyzkoušeli      
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     Ptali jsme se také, zda někdy studenti zkoušeli užít lék k jinému než léčebnému 

účelu (tj. jako „drogu“) – např. některá analgetika, nebo si vzali lék v kombinaci 

s alkoholem. Z celkového počtu 177 respondentů jich 12 (6,8%) užilo lék jako drogu  

(tj. k jinému než léčebnému účelu) a 18 studentů (10,2%) užilo lék v kombinaci s alkoholem. 

Nejčastěji to byl ibuprofen nebo paralen. 

     Ze skupinky zneužívaných 8 jedinců (25,8%) užilo lék jako drogu a 5 (16,1%) 

užilo léky s alkoholem.   

     Z výsledků Chí-kvadrát testu vyplynula statisticky významná souvislost mezi 

zneužíváním a užitím léku k jinému než léčebnému účelu (tj. jako „drogu“). 

 

Graf 14: Graf znázorňuje, kolik jedinců užilo lék jako drogu a kolik vyzkoušelo lék 
v kombinaci s alkoholem 
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2.3.4. Psychické poruchy 

 

     V dotazníku jsme se také zaměřili na zvýšený výskyt psychických poruch mezi 

mladistvými, protože vznik různých psychických poruch může mít souvislost se sexuálním 

obtěžováním. Výskyt jednotlivých poruch a možnou souvislost se sexuálním zneužitím jsme 

zjišťovali pomocí SCL-90 dotazníku vytvořeného anglickým psychologem Derogatisem. 

Dotazník obsahuje soubor 90ti otázek, kdy se studentů ptáme, zda se u nich vyskytují dané 

příznaky a oni mají odpovídat: nikdy, občas, středně často, často nebo velmi často. Každá 

z možných odpovědí je bodově hodnocena: 0 – nikdy, 1 – občas, 2 – středně často, 3 – často, 

4 – velmi často. Jedním z určujících indikátorů je hodnota GSI (Global Score Index). Tato 

hodnota je získaná vyhodnocením odpovědí na všech 90 otázek dotazníku. Vypočítává se 

jako průměr bodů ze všech 90ti otázek. Pokud je hodnota GSI ≥  1, vyskytuje se u daného 
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jedince nějaká psychická porucha. Při zjišťování konkrétních symptomatologických dimenzí 

je postup obdobný. Není určujících všech 90 otázek, ale ke každé dimenzi jsou přiřazeny 

určité otázky a z bodů za ně se pak počítá průměr (podobně jako u GSI). Platí zde také stejné 

pravidlo, když je výsledná hodnota ≥ 1, pak se pravděpodobně daná porucha vyskytuje  

u jedince, u něhož byla hodnota počítána.   

 

Existují následující symptomatologické dimenze: 

 

1. somatizace (SOM): týká se otázek: 1, 4, 12, 27, 40, 42, 48, 49, 52, 53, 56, 58 

odráží problémy, které vyplývají z vnímání tělesných dysfunkcí 

 

2. obsese-kompulze (O-C): otázky: 3, 9, 10, 28, 38, 45, 46, 51, 55, 65 

myšlenky, impulsy a jednání jako nepotlačitelné nebo objektem nechtěné 

 

3. mezilidská citlivost (INT): otázky: 6, 21, 34, 36, 37, 41, 61, 69, 73 

pocity neschopnosti a méněcennosti ve srovnání s ostatními lidmi 

 

4. deprese (DEP): otázky: 5, 14, 15, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 54, 71, 79 

zahrnuje široké spektrum symptomů vyskytujících se spolu s depresivním syndromem 

 

5. úzkost (ANX): otázky: 2, 17, 23, 33, 39, 57, 72, 78, 80, 86 

 

6. nevraživost (HOS): otázky: 11, 24, 63, 67, 74, 81 – myšlenky, pocity a jednání 

charakterizující stav hněvu; podrážděnost, nevrlost 

 

7. fobická úzkost (PHOB): otázky: 13, 25, 47, 50, 70, 75, 82 – přetrvávající odezva 

iracionálního strachu a neúměrná specifickým osobám, místům a příležitostem, které vedou 

k vyhýbání se jim/únikové reakci 

 

8. paranoidní tvoření myšlenek (PAR): otázky: 8, 18, 43, 68, 76, 83 – porucha myšlení 

charakterizovaná podezíráním, strachem ze ztráty samostatnosti smíšená s hostilitou  

a souvisejícími myšlenkami 
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9. poruchy spánku (SLEEP): otázky: 44, 64, 66 – nespavost, narušený spánek, předčasné 

probouzení 

 

     Čtyři otázky z 90 (19, 59, 60, 89) nepatří k žádné z popsaných dimenzí. Využívají 

se pouze při celkovém hodnocení (GSI).  

 

     O výskytu nějaké psychické poruchy vypovídá hodnota GSI. Je-li větší nebo 

rovna 1, pak daný jedinec trpí nějakou psychickou poruchou. Tato hodnota byla ≥ 1 u 43 

respondentů (24,3%). Mezi studenty s negativní zkušeností se sexuálním zneužíváním byla 

hodnota GSI  ≥  1 u 11 jedinců (35,5%).  

     Výskyt jednotlivých psychických poruch mezi respondenty dopadl takto: 

somatizace – 58 (32,8%), obsese – kompulze 100 (56,5%), mezilidská citlivost – 58 

(32,8%), deprese – 47 (26,6%), úzkost – 51 (28,8%), nevraživost – 82 (48,3%), fobická 

úzkost 13 (7,3%), paranoidní tvorba myšlenek – 49 (27,7%), poruchy spánku – 74 (41,8%). 

Nejčastěji tedy respondenti trpí obsesí-kompulzí, nevraživostí a poruchami spánku. 

 

Graf 15: Výskyt psychických poruch mezi dotázanými 
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     Mezi jedinci ze skupiny zneužívaných se psychické poruchy vyskytovaly s různou 

četností. Některé ve stejném počtu jako u jedinců, kteří nebyli zneužíváni, jiné ve vyšším 

procentu výskytu. Somatizace se vyskytla u 17 studentů (54,8%), což je téměř dvojnásobek 

hodnoty než u skupiny ostatních. Obsese-kompulze u 20 (64,5%). Hodnoty se významně 

neliší. Mezilidská citlivost pak u 10 (32,3%) – výsledky jsou téměř identické. Depresemi trpí 

13 dotázaných (41,9%) – hodnoty se opět výrazně odlišují od druhé skupiny. Hodnota  ≥ 1  
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u úzkosti byla u 14 jedinců (45,2%). Nevraživost se prokázala u 15 jedinců (48,4%) – 

hodnota je identická v obou skupinách. Fobická úzkost se objevila u 6 jedinců (19,4%), 

výskyt je zde však více jak dvojnásobný! Paranoidní tvorba myšlenek byla u 17 studentů 

(54,8%). Opět se zde vyskytuje dvakrát častěji než u druhé skupiny respondentů. Poruchami 

spánku trpí 18 dotázaných (58,7%).  

     Porovnání výskytu jednotlivých poruch u osob, které se setkaly se sexuálním 

zneužíváním a u osob, které obtěžovány nebyly, jsou uvedeny v tabulce č. 1 a graficky pak 

znázorněny v grafu č. 15.  

 

Tabulka č.1: Výskyt psychických poruch v obou skupinách dotazovaných studentů 

 

Psychická porucha 
zneužívaní 

(%) 
porovnávací 
skupina (%) 

Somatizace 54,8 32,8 
Obsese-kompulze 64,5 56,5 
Mezilidská citlivost 32,3 32,8 
Deprese 41,9 26,6 
Úzkost  45,2 28,2 
Nevraživost 48,4 48,3 
Fobická úzkost 19,4 7,3 
Paranoidní tvorba 
myšlenek 54,8 27,7 
Poruchy spánku 58,1 41,8 
GSI 35,5 24,3 
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Graf 16: Porovnání výskytu psych. poruch mezi osobami zneužívanými a ostatními 

respondenty 
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     Hladina významnosti podle Chí-kvadrát testu byla < 0,05 (tedy signifikantní) u tří 

psychických poruch, čímž byla prokázána statisticky významná souvislost mezi negativní 

zkušenosti se sexuálním zneužíváním a výskytem této psychické poruchy. Jsou to: 

somatizace, fobická úzkost  a paranoidní tvorba myšlenek.  
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3. DISKUZE  
 

     Tato diplomová práce byla zaměřena na výskyt sexuálního zneužívání dětí v naší 

společnosti. Výsledky byly získávány pomocí dotazníku, který byl předložen studentům 

třetího ročníku středních škol. Dotazník byl zcela anonymní, takže nikdo nemůže zjistit, 

koho se konkrétní případ zneužívání týkal (vyskytl-li se nějaký). Cílem naší studie bylo 

zjistit, zda negativní zkušenost se sexuálním zneužíváním má významný vliv na pozdější 

sklony respondenta k užívání návykových látek, k alkoholismu a kouření, a dále, zda 

existuje nějaká významná souvislost mezi sexuálním obtěžováním a výskytem psychických 

poruch u dotázaného jedince. Výzkum byl prováděn ve spolupráci s italskou univerzitou 

Università degli Studi Camerino, kde byl také vytvořen originál dotazníku. Výsledky pak 

byly porovnány i se zahraničními studiemi. 

     Studentů, kteří se zúčastnili našeho průzkumu, bylo celkem 208, přičemž 

převažovaly dívky nad chlapci (123/85 resp. 59,1%/40,9%).  

     Na dotaz, zda se někdy setkali s nějakou formou sexuálního obtěžování, 

odpovědělo kladně 31 studentů (14,9%). Většinu tvořila opět děvčata – 23 (74,2%). Zpráva  

o situaci v oblasti komerčního zneužívání v ČR z roku 1999 uvádí, že z celkového počtu 

1322 obětí bylo 82,8% dívek a 17,2% chlapců (2). Tato zpráva potvrzuje výsledky získané  

v naší studii.  

     Jedním z důvodů, proč jsou oběťmi častěji dívky, může být ten, že pachatelem 

bývají muži, kteří nedokážou komunikovat se ženou, nějak ji zaujmout, popřípadě byli 

v dětství utlačováni matkou. Komplexy pak řeší násilnickým chováním, aby ženám dokázali 

svou autoritu (4). Nebo také proto, že se chlapci nesvěřují tak často s tímto problémem 

dospělým. Bojí se, že by si o nich mysleli, že jsou homosexuálně orientovaní (4). 

     Studentů jsme se také ptali, jaké národnosti jsou oni, a jaké národnosti jsou jejich 

rodiče.  Naprostá většina byli češi (jak respondenti, tak i rodiče). Pouze ojediněle se vyskytla 

národnost slovenská, a u rodičů pak i polská nebo řecká. Statisticky významná souvislost 

byla prokázána mezi slovenskou národností otce a sexuálním zneužíváním. Podle výsledků 

mělo slovenskou národnost 9 otců a 5 z nich byli otcové zneužitého dítěte. Avšak žádný 

z nich nebyl pachatelem tohoto činu. Nedomnívám se, že by zde národnost otců měla vliv na 

zkušenost se sexuálním zneužíváním. Jednalo se především o náhodné setkání s cizí osobou, 

která se odhalovala nebo měla oplzlé narážky, nikoli o kontaktní či dokonce penetrativní 

formu sexuálního zneužívání, což se může stát komukoli. 
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     Podle Tennyson Center for Children 

     V Ženevě byla pod vedením docenta D.S. Halperina a jeho kolegů provedena 

studie, kdy byly studentům 9. tříd předkládány obdobné dotazníky. Z odpovědí bylo zjištěno, 

že 33,8% dívek a 10,9% chlapců se alespoň 1x setkali se sexuálním obtěžováním. V 5,6% 

v Coloradu v USA bylo v roce 2005 zneužito 

asi 9000 dětí. Z toho 11,5% byly případy sexuálního zneužití. Poměr mezi oběťmi – 

chlapci/dívky – byl vyrovnán. V 80% případů byli pachateli rodiče nebo osoby, které děti 

hlídaly (22). V naší studii se sexuální zneužívání vyskytlo v 15%, přičemž častěji byly 

zneužívány dívky (74%) a pachateli byly převážně cizí osoby (cca 62%). Jak Česká 

republika, tak Colorado jsou země vyspělé a výskyt sexuálního zneužívání je zde velmi 

podobný. Liší se ale v tom, kdo trestný čin spáchal. Rozdíl může být dán i tím, že 

obyvatelstvo Colorada je složeno z různých přistěhovalců (Španělé, Mexičané) a původních 

obyvatel – indiánů, což jsou zcela odlišné kultury. Zatímco český národ je v tomto ohledu 

poměrně jednotný.  

     Podle Aded de Oliveira v Riu de Janeiru (Brazílie) v roce 2000 bylo zkoumáno 

124 případů sexuálního zneužití dětí ve věku 0-17 let. Většina patřila do věkové kategorie  

0-14 let a nejvíce případů, kdy se jednalo o vaginální penetraci, bylo u dětí ve věku 10-17 let 

(23). V naší studii měli studenti v době zneužití nejčastěji 17 let (9 z 31 případů – 29,7%). 

Ve 4 případech měli 16 let (12,7%), a 6 studentů věk neuvedlo (19,7%). Věk 9, 10, 11, 12, 

14 a 15 let se vždy vyskytoval 1x nebo 2x (3,3% nebo 6,5%). S nucením k pohlavnímu styku 

se naši respondenti setkali ve věku 12 – 16 let. Závěry brazilské studie a naší studie se liší. 

Může to být způsobeno národnostní a kulturní odlišností obyvatel, případně malým počtem 

respondentů s touto zkušeností v našem souboru. 

     Podle statistik z organizace CANEE (Child Abuse & Neglect in Eastern Europe) 

je v Rusku ze všech zločinů páchaných na dětech do 15 let plných 30% sexuálního rázu. Dva 

miliony dětí ročně trpí syndromem zneužívání v dětství, 2000 dětí se pokusí o sebevraždu  

a 50 000 uteče z domova (25). Důvodem, proč jsou v Rusku tyto případy o 100% častější 

než u nás, může být nízká sociální úroveň země. Chybí zde informovanost a jakákoli 

prevence proti sexuálnímu zneužívání dětí. 

     Sexuální zneužívání se vyskytuje s podobnou prevalencí jako v Coloradu a v ČR  

i v severní Evropě. Studie byly prováděny v 5 severských zemích (Norsko, Dánsko, Finsko, 

Švédsko a Island), a výsledky prokázaly přítomnost 17-33% případů sexuálního zneužití 

(26). Což může být dáno i tím, že severské státy sice patří mezi vyspělé, ale i zde se najdou 

oblasti s výraznými sociálními problémy, které ovlivňují chování obyvatel i v námi 

sledované problematice. 
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případů u dívek a 1,1% případů u chlapců došlo k penetraci. Jako pachatele uvedli ve 20,5% 

případů člena rodiny a ve 2/3 případů oběť znala pachatele. A v 46,5% případů byla oběť 

mladší než 12 let (27). Důvodem, proč si pachatelé vybírají oběť mezi známými, může být 

ten, že už se s dítětem zná, komunikují spolu, dítě má k němu určitou důvěru, a je tudíž 

snazší dostat se do její blízkosti. Mladší děti si vybírají pravděpodobně z důvodů snadnější 

manipulace (např. nebudu tě mít rád, maminka bude smutná, když se to dozví apod.) a také 

proto, že menší děti ještě nedokáží přesně rozeznat sexuální nebezpečí. Nižší počet obyvatel 

v námi sledovaném městě než v Ženevě a případně i rozdílný životní styl mohou být důvody, 

proč se výsledky naší a ženevské studie liší. Z odpovědí našich respondentů vyplývá, že se 

setkali převážně se sexuálním obtěžováním od cizí osoby. Celkem 11 studentů (35,2%) 

uvedlo jako pachatele neznámého člověka (cizí člověk v parku, na diskotéce, řidič autobusu 

apod.). Někoho z rodiny či rodinného známého označilo jako pachatele 9 respondentů 

(29,7%), 5x (16,1%) byli pachateli kamarádi nebo spolužáci, 2x (6,5%) se jednalo o učitele  

a 4 jedinci (12,7%) na tuto otázku neodpověděli. 

     Ze zprávy o situaci v oblasti komerčního zneužívání v ČR z roku 1999 vyplývá, 

že z počtu 638 případů zneužívání mladistvých je 57,7% případů, kdy pachatelem je cizí 

osoba. Ve 20,7% případů je pachatelem rodič a ve 21,7% případů člen rodiny (2). Tato 

zpráva potvrzuje, že výsledky získané naší studií by mohly být považovány za relevantní, 

odrážející situaci v České republice.   

     Naopak ze studie realizované v Riu de Janeiru vyplynulo, že pachatelem je 

ve 44,4% případů příbuzný oběti (23). Stejně jako v předchozích rozdílnostech mezi 

studiemi prováděnými v Rio de Janeiru a v ČR může důvodem být rozdílná sociální  

a ekonomická úroveň obou zemí a také jejich národnostní a kulturní odlišnost. A také 

skutečnost, že město, ve kterém jsme prováděli naši studii, je poměrně malé (do 100 000 tis. 

obyvatel). Všeobecně vyšší kriminalita, a tedy i sexuální zneužívání, bývá častější ve větších 

metropolích.   

     Ve studii dr. Nickela prováděné v Německu u 250 žen, které měly psychické 

problémy, a byly v dětství sexuálně zneužívány, bylo prokázáno, že pouze ve 29,3% případů 

byl pachatelem cizí člověk. Jinak se jednalo o ne/vlastního otce – 25,7%, strýce/tetu – 

12,4%, bratra/sestru – 10% nebo přítele rodiny – 30,1% (24). V naší studii byly výsledky 

opačné – pouze v cca 38% případů se jednalo o zneužití příbuzným či známým. Ze Zprávy  

o situaci v oblasti komerčního zneužívání v ČR (2) vyplynulo, že poměr mezi cizími 

osobami a osobami, jež oběť znala, je téměř vyrovnaný. Myslím si, že podstatný vliv na to 

má také skutečnost, že, jedná-li se o osobu blízkou, oběť většinou nic neohlásí. Jedná-li se 
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však o osobu cizí, která navíc podobným způsobem obtěžovala více dětí, pak bývá odhalení 

pravděpodobnější. Vždy se najde alespoň jedna oběť, která pachatele udá.  

     Dále ze studie vyplynulo, že rodiče zneužívaných žen měli často problémy 

s alkoholem, nevěrou, a častěji se rozváděli (24). Ze studentů účastnících se naší studie, kteří 

byli zneužíváni, pochází z neúplné rodiny 5 jedinců – 16%. Statisticky významný vztah mezi 

neúplnou rodinou a zkušeností se sexuálním zneužíváním prokázán nebyl. Rozvedené rodiče 

mělo i 38 ze 177 ostatních jedinců (21%).  

     Byl zkoumán také vliv sexuálního obtěžování na sklon respondentů ke kouření, 

pití alkoholu a braní nelegálních návykových látek. Dotázaní byli rozděleni na dvě skupiny – 

obtěžovaní a ostatní – a pomocí Chí-kvadrát testu byl zkoumán statisticky významný rozdíl 

mezi těmito dvěma skupinami v užívání drog, alkoholu a v kouření.  Z výsledků vyplynulo, 

že není žádný statisticky významný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami v kouření. V obou 

skupinách zkoušelo přibližně stejné procento jedinců kouřit (cca 3/4), a podobná čísla 

vycházejí i u jedinců, kteří v kouření pokračují i dnes (okolo 15% dotázaných). Velmi 

podobné výsledky jsme získali i u dotazů na pití piva, vína a destilátů. Ani zde není žádný 

významný rozdíl mezi zkoumanými skupinami. Studenti dále vyplňovali tabulku, kde byly 

uvedeny příklady návykových látek. Měli označit, kterou z nich vyzkoušeli za posledních  

6 měsíců, a slovně uvést kolikrát to bylo. Opět jsme porovnávali obě skupiny. Podle Chí-

kvadrát testu vyšel statisticky významný rozdíl mezi skupinami v braní léku na uklidnění – 7 

z 31 zneužívaných respondentů (22,6%) připustilo, že tyto léky užívají, ve skupině ostatních  

to bylo 15 jedinců (8,5%). Dále pak také zneužívaní jedinci častěji vyzkoušeli léky jako 

drogy (tj. ne k léčebnému účelu) – 8 z 31 studentů (25,7%), ve druhé skupině 12 jedinců 

z celkového počtu 177 (6,8%). 

     Dr. Widom a kolektiv zkoumali v Americe také vliv zkušenosti se sexuálním 

zneužíváním na braní návykových látek v dospělosti. Sledovali 892 respondentů, kteří se 

setkali s obtěžováním, od jejich 11 do 29 let. Bylo prokázáno, že respondenti, kteří byli 

v dětství obtěžováni či zneužíváni, brali v dospělosti 1,5x častěji drogy (převážně 

marihuanu). Druhé sledování probíhalo až do věku 40 let, kdy zjistili, že tito jedinci užívají 

širší spektrum nelegálních návykových látek než jedinci z kontrolní skupiny (15). U jedinců 

zkoumaných v naší studii se nevyskytoval žádný významný rozdíl. V obou kontrolních 

skupinách vyzkoušelo marihuanu cca 50% jedinců. Odlišné výsledky obou studií mohou být 

dány tím, že jsme naše studenty sledovali pouze v krátkém časovém úseku od zneužití  

a studie neprobíhala dlouhodobě. U dětí v pubertálním věku je také přirozená zvědavost,  
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a tudíž snaha vyzkoušet si některé věci – tabák, alkohol, některý typ návykových látek. Proto 

jsou výsledky získané v obou kontrolních skupinách velmi podobné. 

     Cílem SCL-90 dotazníku vytvořeného anglickým psychologem Derogatisem bylo 

zjistit, zda má sexuální zneužívání vliv na výskyt psychických poruch u respondentů. Dle 

hodnot GSI (Global Score Index), které byly dosazeny do Chí-kvadrát testu, bylo zjištěno, že 

neexistuje statisticky významný rozdíl mezi zneužívanými jedinci a ostatními respondenty 

ve výskytu psychických poruch globálně. Podle ukazatelů jednotlivých psychických poruch 

však byla prokázána existence statisticky významného rozdílu mezi těmito skupinami  

u somatizace – vyskytla se u 17 zneužívaných jedinců (54,8%), fobické úzkosti – 6 z 31 

studentů (19,4%) a paranoidní tvorby myšlenek – u 17 jedinců (54,8%). Ve srovnávací 

skupině se vyskytly: somatizace u 58 jedinců (32,8%), fobická úzkost u 13 (7,3%)  

a paranoidní tvorba myšlenek u 49 studentů (27,7%). 

     Dr. Widom a kolektiv zkoumali ve své studii vztah mezi zneužíváním v dětství  

a výskytem depresivních poruch v dospělosti. Sledovali děti ve věku od 11 let až do 

dospělosti (do cca 28 let). Bylo prokázáno, že jedinci, kteří se setkali se zneužíváním, 

vykazovali větší výskyt symptomů psychických poruch než jedinci ve srovnávací skupině, 

nebyl však prokázán významný vztah mezi zneužitím a výskytem psychických poruch 

v pozdějších letech života (16).  

     Na univerzitě McMaster v Ontariu (Kanada) Mancini a kolektiv zkoumali, 

existuje-li nějaký vztah mezi zneužíváním v dětství a strachem v dospělosti. Sledovali 205 

jedinců. Zjistili, že děti, které byly zneužívány, mají v dospělosti větší riziko depresivních 

poruch a strachu. Nebyla však prokázána souvislost mezi zneužitím a konkrétním typem 

psychické poruchy (17). 

    Vědci z floridské státní univerzity pod vedením T.E. Joinera jr. zjišťovali vliv 

sexuálního zneužívání v dětství na pokusy o sebevraždu v následném životě. Použili data 

z hlášených případů o sebevraždách. Bylo prokázáno, že pokusy o sebevraždu u lidí, kteří 

byli v dětství vystaveni sexuálnímu obtěžování, jsou mnohem razantnější než u lidí, kteří 

byli v dětství zanedbáváni nebo napadáni pouze slovně (18). 

     V Americe sledovali J.G. Noll a kol. vztah mezi sexuálním zneužíváním  

a následnými psychopatologickými poruchami a s tím souvisejícími poruchami spánku. Byly 

sledovány dvě skupiny žen – v jedné bylo 78 žen, jež byly zneužívány, a ve druhé 69 

kontrolních žen. Výsledky poukazovaly na vztah mezi zneužíváním a PTSD (posttraumatic 

stress disorder), depresemi a s nimi souvisejícími poruchami spánku (19). 
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     Hetzel a McCanne z Univerzity v Severní Illinois (USA) také zkoumali vliv 

sexuálního a fyzického zneužívání v dětství na rozvoj PTSD. Dotazník vyplnilo 476 žen. 

Z výsledků bylo zjištěno, že ženy, které byly v dětství sexuálně a zároveň fyzicky 

zneužívány, nebo pouze sexuálně zneužívány, vykazovaly signifikantně vyšší množství 

PTSD symptomů než ženy, které se setkaly pouze s fyzickým nebo s žádným zneužíváním 

(20). V naší studii jsme sledovali vliv sexuálního zneužívání (nikoli fyzického nebo 

kombinaci sexuálního a fyzického zneužívání) na pozdější psychický vývoj jedince. 

Výsledky naší studie prokázaly, že setkání se sexuálním zneužitím v dětství má vliv na 

psychický vývoj oběti.  

     Na univerzitě v Coloradu T.A. Roesler a N. McKenzie dali 188 zneužívaným 

jedincům dotazník, podle kterého chtěli zjistit, zda existuje vztah mezi sexuálním 

zneužíváním a pozdějšími depresemi, poruchou osobnosti, PTSD, sexuální dysfunkcí  

a nízkou sebedůvěrou. Bylo prokázáno, že jedinci, kteří byli zneužíváni, mají vyšší výskyt 

symptomů výše popsaných problémů (21). Respondenti v naší studii, kteří se setkali se 

sexuálním zneužitím, trpěli také psychickými poruchami. Konkrétně somatizací, fobickou 

úzkostí a paranoidní tvorbou myšlenek. Vliv zneužívání na sexuální dysfunkci v naší studii 

nebyl zkoumán. 

     Ze závěrů studií vyplývá, že zkušenost se sexuálním zneužíváním v dětství má 

vliv na vývoj psychiky daného jedince. Výsledky se však liší podle toho, v jaké zemi byl 

průzkum prováděn a také podle toho, na kterou konkrétní psychickou poruchu byl zaměřen. 

V naši studii nebyl prokázán statisticky významný vztah mezi zneužíváním a výskytem 

psychických poruch všeobecně, ale 3 konkrétní typy poruch – somatizace, paranoidní tvorby 

myšlenek a fobické úzkosti – se vyskytovaly častěji ve skupině zneužívaných jedinců.  

     Velmi také záleží na síle osobnosti jedince, na věku, kdy ke zneužití došlo,  

a taktéž na okolí, v němž se oběť pohybuje. Horší následky se vyskytují u jedinců, kteří byli 

sexuálně obtěžování v mladším věku, než je tomu u obětí, které byly starší, a chápaly, co se 

děje, a dokázaly vyhledat pomoc. Má-li také oběť kolem sebe vstřícné lidí, kterým může 

důvěřovat, a kteří mu pomohou, bývají následky mírnější (5). Bohužel anonymita dotazníků 

nám neumožnila bližší seznámení se s respondenty, jež byli v minulosti zneužíváni. Nemohli 

jsme tedy blíže zkoumat povahu jedince a jeho (pozměněné) chování. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Roesler%20TA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22McKenzie%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1�
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4. ZÁVĚR  
 

     Z výsledků naší studie vyplynulo, že sexuální zneužívání není v naší populaci věc 

neobvyklá – 15% respondentů přiznalo zkušenost se sexuálním obtěžováním, a je velmi 

pravděpodobné, že skutečný počet obětí je daleko vyšší. Byla prokázána souvislost mezi 

sexuálním zneužíváním a braním léků na uklidnění a užitím léku jako drogy (tj. k jinému než 

léčebnému účelu). Studenti, kteří se setkali se sexuálním zneužitím, také častěji trpěli 

psychickými poruchami. Významný vztah byl prokázán mezi sexuálním zneužíváním  

a somatizací, paranoidní tvorbou myšlenek a fobickou úzkostí. Vliv na alkoholizmus  

a kouření nebyl prokázán.  

     Tato pilotní práce naznačuje, že situace ve sledované oblasti není bezproblémová. 

Měla by se především zvýšit prevence a informovanost dětí o tom, co se jim může stát, jak 

se v dané situaci zachovat a kde vyhledat pomoc. 
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5. SOUHRN 
 

     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 
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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.  
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6. SUMMARY 
 

     The diploma thesis was written to find out a frequency of child sexual abuse in 

our community. The research was especially focused on younger part of the population.  The 

questionnaires used for the research were filled-out by student of 3rd year of high school in 

North-Moravia region. We asked them about age, sex, their nationality and nationality of 

their parents, with who they live at home, if they have some sibling, what job their parents 

have and whether they have some experience with some kind of sexual abuse. If they do, 

what kind of sexual abuse it was, who was the person and when it happened.  

     The people, who met some kind of sexual abuse, are more likely to have some 

psychical problems, take some habit-forming substances, smoke or drink alcohol. Therefore 

a part of the questionnaire was connected with these problems. We tried to find out the 

relationship among the abuse and psychical disorders or taking habit-forming substances in 

our society.  

     As a whole 208 students took part in our research. 85 of them were boys (40.87%) 

and 123 girls (59.13%). The age of respondents was 17-19 years. Most of them were of the 

Czech nationality – 206 (99.04%). So were their parents. In some sporadic cases we could 

also find the Polish, Greek or Slovak nationality. Students mostly live with both parents and 

at least one sibling (no matter if it is brother or sister). Parent’s jobs were divided into 10 

categories. Most frequent father’s job was from the administrative field and mother’s job 

was from the field of free jobs. There was proved no significant relationship among the 

parent’s job, nationality or respondent’s family and experience of sexual abuse.  

     To the sexual abuse were exposed 31 students (14.90%). 23 of them were girls 

(74.19%) and 8 were boys (25.81%). We can deduce that girls are more endangered by 

sexual abuse.  

     Three quarters of respondents have ever tried to smoke, mostly at the age of 13 or 

14. About one third of them continue smoking nowadays. 27 students (12.78%) don’t have 

any experience with alcoholic drinks (beer, wine, liquors). Perhaps ½ students drink beer, 

wine or liquors a few times a month. But there exist some exceptions to the rule, because 

some of them drink alcoholic drinks a few times a week or even daily. Results of our study 

didn’t prove any statistically meaningful relationship among the sexual abuse and smoking 

or drinking alcohol. 
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     Nearly everyone has taken some habit-forming substances in last six months.  

A table of examples of habit-forming substances was a part of our questionnaire. 

Respondents marked which substances they have taken and wrote how many times they have 

taken them in last six months. The most frequent drugs were marihuana, tobacco and 

hashish. Some boys wrote anabolic substances and creatine, too. But statistically meaningful 

was only the relationship among sexual abuse and taking sedative remedy and taking the 

drug in a combination with alcohol.  

     The frequency of psychical disorders was found out by a set of 90 questions, 

which were one part of our questionnaire. The GSI-rate indicates the presence of some 

psychical disorder. If it is higher or equal number 1, there’s some psychical disorder. The 

GSI-rate was equal or higher at 25.96% of students. The most frequently kinds of psychical 

disorders were: obsesion-compulsion, grudge and sleep disturbances. Among the abused 

students it was obsession-compulsion, paranoiac ideas formation and sleep disturbances. 

Statistically meaningful connections were detected among sexual abuse and three psychical 

disorders – somatisation, phobic anxiety and paranoiac ideas formation.  
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8. PŘÍLOHY 
 

Vzor dotazníku: 
 
ANONYMNÍ DOTAZNÍK  
 
UK v Praze, Farmaceutická fakulta v HK 
Università degli Studi Camerino, Itálie  
 
Milá studentko, milý studente, 
 
     prosíme Tě o laskavé vyplnění tohoto zcela anonymního dotazníku, který je součástí 
mezinárodního výzkumu týkajícího se mladých lidí. Tento dotazník slouží k získání 
informací o choulostivém problému, který může dětem/mladistvým způsobit psychické 
problémy nebo jiné poškození.  
     Všechny poskytnuté informace budou zpracovány v souladu se zákonem a s profesní 
etikou a nebudou poskytnuty žádným neoprávněným osobám.  
 

  Prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc. 
  RNDr. Hana Klusoňová, PhD. 

  Anežka Čmielová 
 
 
 
Tvůj věk:.........................................   
pohlaví:  muž  žena 
 
S kým bydlíš ve společné domácnosti? 
otec  matka   
bratři (kolik............) starší...... mladší....... 
sestry (kolik...........)  starší...... mladší....... 
jiní (teta, babička...)....................................................... 
 
Jaká je tvá národnost a národnost tvých rodičů? 
moje..................................................................... 
otec...................................................................... 
matka................................................................... 
 
Jaké povolání mají tví rodiče? 
otec.................................................................... 
matka................................................................ 
 
Dostalo se ti někdy neočekávané pozornosti, péče,  kterou jsi tenkrát považoval(a) za 
„normální“, ale která tě přesto obtěžovala, styděl(a) ses za ni, nedělala ti dobře?  
 ano  ne 
 
Pokud ano, od jaké osoby? .............................................................................................. 
Při jaké příležitosti? .......................................................................................................... 
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Kolik ti bylo let? ......................  Jak dlouho to trvalo? .................................. 
Měla podle tebe tato událost silný sexuální význam?  ano ne nevím 
 
Mohl(a) bys ji krátce popsat?  
(Abychom ti pomohli, uvádíme některé případy, jestli chceš, můžeš zaškrtnout ty, které se tě 
týkají: někdo se tě dotýkal, hladil tě – odhaloval se před tebou –  odhaloval tebe – musel(a) 
jsi sledovat pornografický film nebo film se sexuální tematikou – musel(a) jsi sledovat něčí 
masturbaci –byl(a) jsi nucen(a) k  pohlavnímu  styku – byl(a) jsi nucen(a) k  orálnímu styku, 
aj.) 
................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Jaká byla tvá reakce v okamžiku obtěžování? .......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
Jaké jsou tvé reakce, pocity s odstupem času? .......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
Mluvil(a) jsi o tom s někým?    ano   ne  
Pokud ano, s kým? ................................................................................................................... 
Pokud ne, proč? ....................................................................................................................... 
Nyní, s odstupem času, si myslíš, že by bylo vhodné o tom s někým mluvit? ano ne 
Pokud ano, proč? .................................................................................................................... 
Pokud ne, proč? …………………………………………………………………………….. 
Myslíš si,že by se o tomto problému mělo více mluvit?   ano  ne 
Pokud ano, proč? ............................................................................................................... 
Pokud ne, proč? …………………………………………………………………………. 
Myslíš si, že by se o problému obtěžování mělo mluvit ve škole?  ano   ne 
Pokud ano, proč? .............................................................................................................. 
Pokud ne, proč? ………………………………………………………………………… 
 
     Pokud bys o tom problému chtěl/a mluvit, zavolej na Linku důvěry: 558438600 nebo 
napiš na mail: poradnafm@quick.cz 
 
V následujícím seznamu jsou uvedeny problémy a obtíže, kterými lidé často trpí. Pozorně si 
jej přečti a vzpomeň si, jestli se u tebe tyto problémy vyskytly v průběhu uplynulého týdne 
(včetně dneška), a s jakou intenzitou (jak moc). Odpověz prosím na všechny otázky 
zakřížkováním příslušné kolonky u každého problému.  
 
  nikdy občas středně 

často 
často velmi 

často 
1 bolest hlavy      
2 nervozita, vnitřní neklid      
3 neschopnost zapudit nechtěné myšlenky, 

slova, nápady 
     

4 pocit na omdlení, závratě      
5 ztráta zájmu o sex      
6 tendence kritizovat ostatní      
7 přesvědčení, že ostatní mohou kontrolovat tvé 

myšlenky 
     

mailto:poradnafm@quick.cz�


 - 57 - 

8 přesvědčení, že ostatní jsou zodpovědní za tvé 
problémy 

     

9 paměťové obtíže      
10 znepokojení nad tvou liknavostí a nedbalostí      
11 cítíš se být snadno rozhněvatelný(á) a 

vznětlivý(á)  
     

12 bolesti u srdce, na hrudi      
13 strach z otevřených prostor, velkých ulic      
14 slabost, malátnost      
15 myšlenky na sebevraždu      
16 slyšíš hlasy, které ostatní neslyší      
17 Třes      
18 nedostatek důvěry k ostatním      
19 nechuť k jídlu      
20 lehce se rozpláčeš      
21 strach z opačného pohlaví      
22 pocit, že jsi chycen(a) v pasti      
23 neodůvodněný strach      
24 nekontrolovatelné návaly hněvu      
25 strach jít sám/sama ven      
26 vyčítáš si různé věci      
27 bolesti zad      
28 pocit neschopnosti dokončit práci, úkoly      
29 pocit osamění      
30 cítíš se amorálně, nemravně      
31 nadměrně se znepokojuješ některými věcmi      
32 nedostatek zájmů      
33 Strach      
34 jsi lehce zranitelný(á), urážející se      
35 pocit, že ostatní čtou tvé myšlenky      
36 pocit neřešitelnosti problémů      
37 pocit, že ostatní nejsou tví přátelé, že tě 

nenávidí 
     

38 musíš vše dělat pomalu, abys to udělal dobře      
39 bušení srdce, pocit „srdce až v krku“      
40 nevolnost, špatně od žaludku      
41 pocit méněcennosti      
42 bolesti svalů      
43 pocit, že ostatní tě sledují, mluví o tobě      
44 problémy s usínáním      
45 potřeba opakovaně kontrolovat to, co děláš      
46 špatně se rozhoduješ      
47 strach z jízdy autobusem, vlakem, metrem, 

výtahem 
     

48 nemůžeš téměř dýchat, dušnost      
49 pocity horka nebo zimnice      
50 potřeba vyhýbat se určitým věcem      
51 pocit duševní prázdnoty      
52 strnutí nebo „mravenčení“ části těla      
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53 pocit „knedlíku v krku“       
54 pocit žádné naděje do budoucnosti      
55 problém se soustředit      
56 pocit slabosti některé části těla      
57 cítíš se napjatý, „jako na trní“      
58 pocit těžkých rukou nebo nohou      
59 myšlenky na smrt      
60 přejídání se      
61 je ti protivné, když tě lidé pozorují nebo o 

tobě mluví 
     

62 pocit, že ti někdo něco našeptává      
63 máš chuť někoho uhodit, zranit, udělat mu 

něco špatného 
     

64 budíš se brzo ráno a už neusneš      
65 potřeba opakovat totéž jednání (počítání, 

klepání, umývání rukou...) 
     

66 jsi neklidný(á), znepokojený(á)      
67 máš chuť rozbíjet věci      
68 máš nápady nebo přesvědčení, které ostatní 

nesdílí 
     

69 cítíš se trapně, rozpačitě v přítomnosti 
ostatních 

     

70 cítíš rozpaky v davu lidí, např. v obchodě, 
v kině 

     

71 pocit, že vše vyžaduje úsilí      
72 okamžiky paniky, hrůzy      
73 cítíš rozpaky, když jíš nebo piješ 

v přítomnosti ostatních 
     

74 začínáš často diskuse      
75 vadí ti, když jsi sám/sama      
76 přesvědčení, že ostatní si neváží tvé práce      
77 pocit smutku a osamění také ve společnosti      
78 jsi neposedný(á), roztěkaný(á), že nemůžeš 

vydržet v klidu sedět 
     

79 pocit nepotřebnosti      
80 pocit, že obecné, běžné věci jsou zvláštní, 

nereálné 
     

81 křičíš, házíš věcmi      
82 máš strach, že omdlíš před ostatními      
83 pocit, že ostatní využívají tebe nebo tvé práce      
84 myšlenky na sex tě trápí      
85 pocit, že si musíš odpykat své hříchy      
86 něco tě nutí nedokončit to, co jsi začal       
87 obavy, že máš vážnou nemoc      
88 nikdy se necítíš blízký(á) jiným osobám      
89 pocit viny      
90 pocit, že něco v tvé mysli nefunguje      
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Kouříš nebo jsi někdy zkoušel/a kouřit?  ano ne 
 
V kolika letech jsi poprvé zkusil/s kouřit? ................. 
 
Kouříš nyní?  pravidelně   nepravidelně  nekouřím  
 
Kolik cigaret denně vykouříš?  méně než 5 6-10  11-20  21-30  více než 31 
 
Piješ pivo?  vůbec  několikrát za měsíc  jednou týdně  několikrát týdně  denně 
 
Piješ víno?  vůbec  několikrát za měsíc  jednou týdně  několikrát týdně  denně  
 
Piješ destiláty?  vůbec  několikrát za měsíc  jednou týdně  několikrát týdně  denně 
 
Vyzkoušel/a jsi některé z následujících látek? Pokud ano, označ ji křížkem. Pokud jsi ji 
užil/a více než jedenkrát, napiš, prosím, kolikrát jsi ji užil/a během posledních 6 měsíců. 
 
ano, vyzkoušel/a  
jsem 

kolikrát (za 
 posledních 6 měsíců) 

  ano, vyzkoušel/a  
jsem 

kolikrát (za  
posledních 6 měsíců) 

amfetamin    marihuana  
heroin    léky na uklidnění  
hašiš    tabák  
alkohol    léky na spaní  
kokain    Viagra  
metadon    anabolické steroidy  
LSD    kreatin  
 
Užil/a jsi někdy léky jako „drogu“, tj. k jinému než léčebnému účelu? ano ne 
 
Pokud ano, které? .......................................................................................................... 
 
Užil/a jsi tyto léky v kombinaci s alkoholem?  ano ne 
 
PAMATUJ, ŽE TENTO DOTAZNÍK JE ANONYMNÍ, TAKŽE NENÍ MOŽNÉ, 
ABYCHOM ZJISTILI, KDO JSI!!!  
 
Děkujeme za spolupráci 


	SEZNAM ZKRATEK
	TEORETICKÁ ČÁST
	1.1 Úvod
	1.2 Sexuální zneužívání
	1.2.1 Bezkontaktní formy
	1.2.2 Kontaktní formy
	1.2.3 Komerční zneužívání

	1.3 Pachatelé
	1.4 Oběť
	1.4.1 Pohlaví dítěte
	1.4.2 Vzhled dítěte
	1.4.3 Věk dítěte
	1.4.4 Charakteristika osobnosti dítěte
	1.4.5 Sociální prostředí

	1.5 Příznaky a změny v chování dítěte
	1.5.1 Psychické příznaky a změny v chování dítěte
	1.5.2 Somatické příznaky a změny v chování dítěte

	1.6 Následky
	1.6.1 Krátkodobé následky
	1.6.2 Dlouhodobé následky

	1.7 Jak můžeme děti ochránit před sexuálními útoky?
	1.8 Platná legislativa

	2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
	2.1 Materiál
	2.2 Metodika
	2.3 Výsledky
	2.3.1 Sociodemografické údaje
	2.3.2 Zkušenost se sexuálním zneužíváním
	2.3.3 Kouření, alkohol a návykové látky
	2.3.4. Psychické poruchy


	3. DISKUZE
	4. ZÁVĚR
	5. SOUHRN
	6. SUMMARY
	7. POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
	8. PŘÍLOHY

