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1. ABSTRACT 
§ Key words: violence, conflict, aggression, cruelty, abuse, neglect, bullying, 

the perpetrator, the victim, children, adults, seniors, self-harm, suicide, media 

In this thesis I would like to focus on how children define violence, what 

violence consists of, how they perceive both the offender and the victim, what is          

the difference in perception of violence within various age groups and how would they 

defend themselves from possible violence. 

Theoretical part of this thesis is first of all devoted to description of violence      

or terms that are synonymous to the above mentioned and the explanation of them 

according to the Czech and foreign authors. Later I proceed to topics such as violence 

against children, adults and seniors, self-harm, suicide and the consequences of violence 

itself. Due to the fact that perception of violence is highly influenced by presentation    

in the medias, I further elaborated their impact on children and their relationship            

to violence. 

In the practical part, I examined the perception of violence among students        

in primary school compared to students of the same age at grammar school. I focused 

on students of the sixth / ninth grade of the primary school and first/ fourth year            

of an eight-year grammar school. The survey was carried out both in schools                

in the capital city but also in mid-size and smaller towns. I processed the results           

of the survey to correspond with the theoretical split of this thesis. I devoted a special 

chapter on the impact of media to children's perception of violence. Further on I deal 

with the analysis of the two most frequently mentioned causes of violence against 

children. 
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2. ABSTRAKT 

§ Klíčová slova: násilí, konflikt, agrese/agresivita, týrání, zneužívání, 

zanedbávání, šikana, pachatel, oběť, děti, dospělí, senioři, sebepoškozování, 

sebevražda, média 

 

Ráda bych se v rigorózní práci zaměřila na to, jak děti definují násilí, co všechno 

násilí zahrnuje, jak si představují pachatele a jak oběť, jaký je rozdíl v percepci násilí 

vůči různým věkovým skupinám a jak by se případnému násilí bránily.  

V teoretické části se nejprve věnuji samotnému pojmu násilí, pojmům jemu 

podobným či synonymním a jejich vysvětlení podle českých i zahraničních autorů. Dále 

jsem přikročila k tématům, jako je násilí k dětem, k dospělým a k seniorům, 

sebepoškozování, sebevraždy a důsledky násilí. Vzhledem k tomu, že percepce násilí je 

kromě jiného ovlivňována médii, rozpracovala jsem podrobněji jejich vliv na děti           

a jejich vztah k násilí.  

V praktické části jsem zkoumala percepci násilí u žáků druhého stupně základní 

školy v porovnání se studenty stejného věku na víceletém gymnáziu. Zaměřila jsem     

se na žáky a studenty šestých tříd/prim a devátých tříd/kvart. Dotazníkové šetření bylo 

provedeno na školách v hlavním městě, ve velkoměstě, ale také v menším městě. 

Z výsledků dotazníkového šetření následně zpracovávám výsledky tak, aby odpovídaly 

členění teoretické části práce, a také věnuji kapitolu tématu vlivu médií na dětskou 

percepci násilí. Poté se věnuji analýze dvou nejčastěji zmiňovaných kauz týkající          

se násilí na dětech. 
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3. ÚVOD 
Každý rok zemře díky násilí více než 1,6 milionů lidí po celém světě. Násilí        

a neúmyslné zranění způsobuje ročně značné množství úmrtí, lidského utrpení                

a postižení v evropském regionu WHO, což odpovídá přibližně 700 000 úmrtí            

(7% všech úmrtí) a 14% všech znevýhodnění života. WHO prosazuje snížení násilí       

a neúmyslného zranění podporou veřejného zdraví, spolupráce mezi různými odvětvími 

a také podporuje členské státy v poskytování údajů o zranění a důkazů o tom, co je 

důležité pro prevenci, pomáhá jim zlepšit jejich schopnost prevence a usnadňuje jim 

sdílení znalostí o účinných preventivních strategiích.  

(http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/violence-

and-injuries) 

V České republice momentálně neexistuje žádná souhrnná statistika o násilí, 

v předchozích letech byly realizovány pouze výzkumy zaměřené na užší témata.  Násilí 

se dotýká všech věkových skupin, a to jak ve smyslu pachatelů násilí, tak i jeho obětí.  

Stejně tak není násilí vázáno pouze na jedno pohlaví, ať už ve kterékoli roli. „Mezi 

pachateli trestných činů převládají u všech početněji zastoupených činů muži, mezi 

oběťmi jsou to (až na vraždy a loupeže) ženy.“  

(http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_uvod) 

Výzkum účinků masových médií zajímá mediální teoretiky a sociální vědce      

už dlouho. I přesto ale nemohou s jistotou potvrdit účinky mediálního násilí.                 

Je to překvapující zejména proto, že se s vlivy médií setkáváme každý den,                 

kdy se například oblékáme dle předpovědi počasí nebo jdeme na film, o kterém            

se v novinách píše. Neustále jsme tak plní informací a dojmů z médií. Denis Mc Quail 

tvrdí, že může existovat mnoho samostatných účinků bez určitého celkového charakteru 

a podle něj tak nelze identifikovat celkový výsledek mediálního působení na lidské 

chování. Média budou podle něj jen zřídkakdy jedinou příčinou určitého efektu             

a je těžké stanovit jejich relativní přispění. Zvyšuje se agresivita s množstvím 

sledovaného násilí? Nebo se snižuje? Agresivita je ale v praxi způsobena osobnostními   

i sociálními faktory (rodinné prostředí, vliv vrstevníků, vliv školního prostředí, vliv 

masmédií). Existuje řada teorií vlivu prezentovaného násilí na lidské chování a ty se liší 

především v rovině hodnocení účinků prezentovaného násilí.  

(http://lkavalkova.webnode.cz/news/ma-nasili-v-televizi-vliv-na-detskou-agresivitu-/)  

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/violence
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_uvod)
http://lkavalkova.webnode.cz/news/ma-nasili-v-televizi-vliv-na-detskou-agresivitu-/)
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Michael Kunczik uvádí, že násilí zobrazované v televizi je spojeno s maskulinní 

rolí a probíhá mezi neznámými lidmi. Přestože může být pro oběť smrtelná, tak je 

zřídka prezentováno ve spojení s bolestí. Je užíváno jako nástroj k dosažení cíle             

a k řešení konfliktů jako běžná strategie chování u morálně bezúhonných jedinců a bývá 

zpravidla legitimizováno jako sebeobrana.  

(http://lkavalkova.webnode.cz/news/ma-nasili-v-televizi-vliv-na-detskou-agresivitu-/)  

Podle Adama Suchého je pro samotné vnímání televize rozhodující zejména věk 

dítěte. Děti přirozeně začínají od věku tří let napodobovat to, co vidí ve svém okolí         

a mohou tak činit i se zobrazovanými aktivitami v televizi. V šesti až osmi letech         

se už děti nenechají tolik strhnout dějem a mají potřebu konfrontace svých diváckých 

zážitků s ostatními. Potom již záleží na rodiči, jestli tyto okamžiky chopí jako příležitost 

vysvětlit dětem bližší souvislosti a snížit tak riziko negativního vlivu médií. Kolem 

jedenáctého roku dítě začne pracovat s abstraktními pojmy a dokáže vystihnout podstatu 

příběhu. Mezi jedenáctým a třináctým rokem hraje velmi důležitou roli dětský kolektiv, 

ve kterém může vyprávění shlédnutých pořadů být podstatné při vytváření pozice 

v kolektivu, naopak i nemožnost sledovat některý pořad mu může vztah s ostatními 

znesnadnit. Ve dvanácti letech si děti uvědomují, co je cílem reklamy. Účinky programů 

s předváděným násilím jsou závislé na obsahu, na osobnosti diváka a na situaci,           

za které se dívá.  

(http://lkavalkova.webnode.cz/news/ma-nasili-v-televizi-vliv-na-detskou-agresivitu-/)  

Ráda bych se v rigorózní práci zaměřila na to, jak násilí definují děti, co všechno 

podle nich násilí zahrnuje, jak si představují pachatele a jak oběť, jaký je rozdíl 

v percepci násilí vůči různým věkovým skupinám a jak by se případnému násilí bránily. 

Tato práce je navázáním na mou diplomovou práci, kterou jsem se rozhodla rozšířit 

zejména o témata vztahující se k vlivu médií na dětského diváka.  

 

 

 

 

 

 

 

http://lkavalkova.webnode.cz/news/ma-nasili-v-televizi-vliv-na-detskou-agresivitu-/)
http://lkavalkova.webnode.cz/news/ma-nasili-v-televizi-vliv-na-detskou-agresivitu-/)
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TEORETICKÁ ČÁST 

4. Vymezení základních pojmů 
Definice násilí v odborné literatuře se často překrývají, někdy doplňují, jindy 

liší. V jednotlivých definicích se promítá konkrétní realita doby a konkrétní úhel 

pohledu (psychologický, lékařský, právnický apod.). Jednou z nejobecnějších je 

definice násilí Světové zdravotnické organizace, která ho popsala jako „záměrné 

použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině     

či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, 

smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu. Zahrnuje interpersonální násilí 

(vyskytující se mezi jednotlivci), násilí proti sobě (sebevražda a jiné formy 

sebepoškozování) a kolektivní násilí (války).“ (http://www.euro.who.int/en/what-we-

do/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/areas-of-work/violence-

prevention) 

Jak uvádí Haškovcová (2004), násilí nemá jen fyzickou formu, odborníci hovoří 

o násilí psychickém, sociálním, institucionálním i mediálním. Proto je vhodné používat 

zpřesněný pojem násilí, aby bylo zřejmé, kterou formu máme na mysli, nebo použít 

širšího pojmu týrání. „Týrání je zlé nakládání s druhou osobou, které se vyznačuje 

značným stupněm bezcitnosti a hrubosti, a které u oběti vyvolává pocity hlubokého 

příkoří.“ (Haškovcová, 2004, str. 13) 

Spurný ve své knize Psychologie násilí rozlišuje tři způsoby páchání násilí          

a to agresi, manipulaci a kombinaci obou. „Agresí rozumíme destruktivní chování, 

směřující k fyzickému, slovnímu nebo symbolickému útoku vůči jinému jedinci.“ 

(Spurný, 1996, str. 17) Podle Spurného (1996) je cílem agrese zastrašit druhého, 

zmocnit se objektu a zajistit sobě společenské výhody. Primitivní a krátkodobá agrese 

se projevuje bouřlivým odreagováním afektu, kdy chybí schopnost náležitě si ujasnit 

rozsah, cíl a motivační souvislosti vlastní agrese. Zdrojem agrese může být pudové 

jednání, stejně jako racionální plánované jednání proti morálním zásadám. Tendence 

jednat agresivně vzniká tehdy, když musíme překonat překážku stojící v cestě 

uspokojení některé naší potřeby. Agrese tedy vedle úniku představuje jeden ze způsobů 

vyrovnání se člověka s psychickou zátěží. „Manipulace je způsob komunikace,           

kdy    pod vlivem emocionálních argumentů rozhodujeme, měníme své postoje, 

jednáme v souladu s cíli manipulátora.“ (Spurný, 1996, str. 15) Při manipulaci 

http://www.euro.who.int/en/what-we
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přejímáme většinou dobrovolně cizí názory, může mít však i podobu přímého nebo 

nepřímého donucení. Záludnost tohoto chování spočívá v tom, že nám obvykle není     

na první pohled jasné, o co jde. Často manipulátoři činí oběť odpovědnou za danou 

situaci a pravý viník tak zůstává v pozadí, protože má obavu, že by neuspěl, kdyby 

vyjádřil svá přání. (Spurný, 1996) 

S agresivitou a manipulací souvisí pojem šikana. Je to chování, kdy jeden nebo 

více lidí na stejné úrovni úmyslně a většinou opakovaně týrá dalšího člena skupiny,        

a používá k tomu agresi či manipulaci. (Martínek, 2009). Šikanou nazýváme ubližování 

mezi těmi, kteří jsou ve stejném postavení, ve škole mezi žáky a studenty,                    

ve sportovním oddíle mezi sportovci, ve vězení mezi vězni, na pracovišti mezi 

spolupracovníky atd. (Říčan, Janošová, 2010) 

V souvislosti s násilím se často objevuje pojem syndrom CAN, a to v oblasti 

násilí na dětech. „Child Abuse and Neglect (CAN), tedy syndrom týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte lze definovat jako soubor nepříznivých příznaků 

v nejrůznějších oblastech stavu, vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, v rodině 

především. Je výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného           

nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jejich 

nejvyhraněnější podobou je úplné zahubení dítěte. Současně však zdaleka nejde jenom 

o jednostranný akt ze strany jejich původce či pachatele, ale o zvláštní interakci všech 

zúčastněných osob.“ (Dunovský a kol., 1995, str. 15) 

Pojem zneužívání zahrnuje prakticky veškeré formy násilí, agrese                      

či nedostatečné péče. Převládá poznání, že jedna forma víceméně vyvolává druhou,       

či je s ní bezprostředně spojena. Pojem zanedbávání zachycuje především všechny 

formy škodlivé formy péče nebo její úplná absence se všemi nepříznivými důsledky   

pro jeho život a vývoj jak v oblasti tělesné, tak i psychické, sociální a emocionální. 

Jejich společným bodem je vždy poškozování osobnosti dítěte. (Dunovský a kol., 1995) 

 

5. Oběti násilí 
Ačkoli se agrese často vysvětluje tzv. okolnostmi trestného činu (jako           

např. situace, povaha agresora), důvodem může být také osobnost oběti. (Bourcet, 

Gravillonová, 2006) Obětí se může stát každý člověk. Ve skupině více ohrožených       

se můžeme ocitnout díky své sociální pozici (např. podnikatelé), při výkonu některých 
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povolání (např. zaměstnanci bank), jako příslušníci některé skupiny nebo hnutí       

(např. anarchista), pro některé své fyzické nebo psychické vlastnosti (např. děti),         

pro „třaskavé“ informace (o někom nebo o něčem), pro své provokativní chování        

(př. stopařky) nebo pro své jednání poškozující zájmy jiných (např. nezaplacené dluhy). 

(Spurný, 1996) Odborníci se snaží vytipovat některé faktory, které zvyšují riziko,         

že se z člověka stane oběť. Většinou to bývají rizikové faktory osobnostní, behaviorální 

a sociální. 

Mezi osobnostní faktory patří fakt, že někteří lidí jsou náchylnější k roli oběti 

pro svůj určitý a daný psychosociální profil. Lidé bojácní, důvěřiví a neobratní se stávají 

častěji obětí podvodů. (Haškovcová, 2004) Riziko násilí je zvýšené stejně                    

tak u bojácných lidí, jako u vyzývavých. Jakákoliv viditelná známka slabosti bude mít 

stejné důsledky jako velká nesmělost, protože z takové osoby se stane snadná a díky 

tomu přitažlivá kořist. Někdy může stačit nápadný rys ve vzhledu dítěte, jako například 

silné brýle nebo hnisavé akné. K oslabení může přispět cokoli specifického – být 

úspěšný ve škole či v zaměstnání, milovat klasickou hudbu mezi lidmi poslouchajícími 

rap, nosit levné oblečení apod. (Bourcet, Gravillonová, 2006) 

Někteří lidé vyhledávají tzv. viktimogenní lokality. Tím se myslí různá opuštěná 

nebo neosvětlená místa, jako je například nádraží v nočních hodinách. Rizikové            

je i chování ve stylu jednotlivého stopování na silnicích nebo návštěva „vykřičeného“ 

podniku. K behaviorálním rizikům patří i vyzývavé a provokativní chování,                

ať v normální nebo rizikové společnosti.  

Do skupiny sociálních faktorů patří přináležitost potenciální oběti k rizikové 

skupině, jako jsou například alkoholici, narkomani, gambleři atp. Sociální riziko může 

zvýšit i styl rodinné výchovy, hlavně pokud vyústí v patologické vztahy jejích členů. 

(Haškovcová, 2004) 

V amerických věznicích byly prováděné různé studie. Například byly 

násilníkům promítány záběry procházejících se osob a byla jim položena otázka „Koho 

byste si vybrali za svou oběť?“ Výsledky ukázaly, že ve většině případů měly zvolené 

oběti ustrašené držení těla, shrbená ramena nebo sklopené oči. Naopak osoby jdoucí     

se vzpřímenou hlavou, pevným krokem a přímým pohledem byly násilníky vybírány 

zcela výjimečně. (Bourcet, Gravillonová, 2006) 
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Obětí se může stát dítě, dospívající, žena, muž i starý člověk, a to v rámci rodiny 

nebo mimo ni. Tam, kde ve vztahu existuje výrazná asymetrie moci, tam je riziko 

nějaké formy násilí větší. Vždy je ohrožen ten člověk, který je nějakým způsobem 

závislý na druhé osobě. Nejohroženější skupinou jsou děti a staří lidé. Malé děti jsou 

plně závislé na rodičích, staří lidé mohou být plně nebo částečně závislí na rodině     

nebo pečovatelích.  (Haškovcová, 2004) 

 

6. Osobnost pachatele 
Stejně jako neexistuje typická oběť, tak neexistuje typický násilník. Řada 

pachatelů vykazuje podobné rysy, jako je například nedostatek empatie. Navenek často 

působí jako sympatičtí a velmi komunikativní, vůči někomu jsou však násilí                   

a bezohlední. 

 

6.1. Vliv výchovy na postoje k násilí a na násilné projevy v pozdějším věku 

V minulosti bylo rodičům a vychovatelům doporučováno používat při správné 

výchovné reakci na projev násilí tzv. nulovou reakci. To znamená nereagovat                 

a s dítětem nekomunikovat, pokud si například na nás křikem něco vynucuje. Tím však 

ochudíme sebe i dítě o diskusi o svobodě a jejích hranicích, o pravidlech meziosobního 

chování a o zkušenosti s účinkem vlastního chování na druhé. Největší výchovný účinek 

má tedy naopak navázání osobního vztahu s vychovávaným. (Hogenová, Pelcová a kol., 

2006) 

Pro vznik agresivity jsou příznivé výchovné metody založené na násilí,           

tedy když rodiče v případě neposlušnosti dětí používají fyzickou sílu spíše                   

než přesvědčování. Dochází potom k tomu, že děti začínají napodobovat to, co vidí        

a k faktickému souhlasu s agresivitou díky agresivním rodinným vztahům. (Stankowski, 

2004) 

Násilí je přítomné ve všech generacích, každá doba má své vlastní podoby násilí 

a určitým způsobem je násilí v každé rodině. Ke zdrojům násilí patří například 

nefunkčnost rodiny, málo času na výchovu, absence pozitivních vzorů pro děti, špatné 

nakládání s volným časem nebo nevhodné mediální vzory. Díky násilí se dítě může 

snažit o upoutání pozornosti, a to ať už formou fyzického násilí nebo třeba verbálních 
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projevů. Čím větší problémy má dítě s pocitem vlastního hodnoty, tím spíše může mít     

i větší sklony k násilí. (Hogenová, Pelcová a kol., 2006) 

Bez přirozených výchovných autorit se výchova dětí neobejde. Dříve                

se upozorňovalo na to, že děti jsou vychovávané příliš autoritativně a dnes na to,          

že mladá generace nemá vůbec respekt k pravidlům. Proto by měl ten, kdo dítě 

vychovává, stanovit oboustranná pravidla, která budou dodržovat vychovávaní               

i vychovatelé. Ve výchově ale nesmí být tolerováno autoritářství, protože autoritář 

vychovává jen další autoritáře. Není dobré být tolerantní k žádným násilím projevům 

chování, jak ze strany vychovávaného, tak ze strany vychovatele. (Hogenová, Pelcová   

a kol., 2006) 

 

6.2. Vliv hromadných sdělovacích prostředků na problematiku násilí 

Původně se mediální násilí vztahovalo pouze na násilí v televizi a jeho vliv       

na agresivní chování. V současnosti se kromě televize vztahuje i na internet a video hry. 

Pomocí mnoha výzkumů a studií byl vliv sledování násilí v médiích na agresivní 

chování prokázán. Následky jsou potom dvojího druhu – krátkodobé (např. vliv           

na momentální náladu) i dlouhodobé (např. změna vztahu k násilí). Za nejvýznamnější 

důsledky sledování násilí patří to, že slouží jako návod, vyvolává vnitřní hostilní 

naladění a snižuje senzitivitu vůči násilí. (Výrost, 2008) 

Agresivní chování se v poslední době stále více šíří a upevňuje pomocí 

hromadných sdělovacích prostředků (televize, počítačových her apod.). Děti                 

se pravidelně dívají na televizi, zejména na akční filmy, největší oblibě se těší filmy       

o životě kriminálních skupin a scény plné násilí. Pod vlivem podobných scén se děti 

zbavují citlivosti a stávají se lhostejnými k lidským problémům. Filmy ukazují násilí      

a agresi jako skvělou zábavu, při níž se většinou nikomu nic nestane, což má                 

za následek, že děti násilí nejprve pozorují, potom ale i uskutečňují. (Stankowski, 2004) 

Mediální násilí má dvě základní formy – násilí prezentované v hraných filmech 

a urážející informace o některé skupině obyvatel ve zpravodajství (např. o Romech). 

(Haškovcová, 2004) Sledování násilí má vliv na mravní a sociální vývoj, protože 

jedinec, který si pro komunikaci vybere agresivní formy chování, může mít potíže 

s navazováním přátelství díky tomu, že si vynucuje respekt.  
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„Násilí v televizi, ve videofilmech, v časopisech, v počítačových hrách                

a v technice virtuální reality není sice skutečné, jen představované a zobrazené. Přesto 

ho mnozí označují jako „nejnebezpečnějšího pachatele“, protože se stává nejčastější       

a nejdostupnější. Za závažný důsledek dlouhodobého přihlížení násilí se pokládá 

bezcitnost vůči násilí, které páchají druzí lidé v okolí, neochota pomoci a změna 

emočních vztahů v rodině i mimo nic. V některých případech pachatelé do detailů 

napodobují agresivní činy, které mohli sledovat na obrazovce. Pravděpodobnost násilí 

se zvyšuje, pokud pachatel z obrazovky dostal za svůj čin odměnu, pokud má žádoucí    

a oceňované charakteristiky, je-li jeho akt nápadný a snadno opakovatelný apod.          

Za zvlášť senzitivní věk pokládají někteří autoři předškolní a mladší školní věk, kdy dítě 

ještě příliš nerozlišuje umělý svět od skutečného. Televize ovlivňuje i emoční 

komunikaci uvnitř rodiny. Rodiče věnují rozhovorům s dětmi stále méně času a svou 

roli přenechávají televizi jako tomu, kdo dítě zabaví a ohlídá.“ (Krejčířová, 2006,        

str. 302 – 303) 

Pro to, aby násilí v médiích děti negativně neovlivňovalo, je nezbytná pozorná 

přítomnost dospělého. Ten by měl hodnotit, jestli se dítě dívá na vhodné pořady a také 

to, kolik času před obrazovkou stráví. (Fischer, Škoda, 2009) 

Nejčastějším rodičovským argumentem proti omezování televize u dětí je „Také 

jsem se díval na televizi jako dítě a jsem ok“. Jak může násilí v televizi být destruktivní, 

když se na televizi dívá tolik lidí a většina lidí nikdy násilí nepáchá? Násilí nikdy nemá 

jen jednu příčinu, existuje mnoho vlivů včetně biologických predispozicí, temperamentu 

a zkušeností z rodiny. Někdy to mohou být univerzální vlivy, někdy naopak 

individuální, které způsobují násilné chování. Mediální násilí může mít na lidi velký 

vliv, což potvrzují různé výzkumy, které se zaměřují na to, jak mediální násilí ovlivňuje 

děti a jejich budoucí vztah k násilí. (Englander, 2003) 

Je třeba zmínit, že televize nepřináší jen negativní vlivy a nepůsobí na psychický 

vývoj jen nepříznivě. Přináší mnoho informací, které přispívají k duševnímu rozhledu, 

umožňují obohacení života, přinášejí nové poznatky a také je to forma zábavy                 

a relaxace. (Krejčířová, 2006, str. 304) 
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7. Média a jejich vliv na percepci násilí 
Většina výzkumů zabývajících se vlivem televize na agresi pochází z USA, tyto 

výzkumy ukazují na velký počet agresivních prvků v televizních pořadech. Skutečnost, 

že se násilí na televizní obrazovce vyskytuje ve vysoké frekvenci je snadno viditelná       

i laiky. Růst násilí byl pozorovatelný od roku 1989 i v bývalém Československu 

s odstraněním informačního ideologického filtru. (Čermák, 1999) 
Existuje několik hypotéz vztahujících se k uvedeným výzkumům, otázkou 

zůstává, která z nich se nejvíce blíží skutečnosti.  

- Násilí v televizi má na zvyšování agrese velký vliv 

- Násilí v televizi má na zvyšování agrese malý vliv  

- Násilí v televizi agresi snižuje  

- Násilí v televizi na zvyšování ani snižování agrese nemá vliv  

- Nelze určit vliv násilí v televizi 

Čermák (1990) také uvádí, že většina experimentů zaměřených na důsledky 

pozorování agrese ukazuje, že počet agresivních odpovědí vzrůstá s výskytem podnětů, 

které pouze nepatrně souvisejí s pozorovanou agresí. Do interakčního pole                   

ale nevstupují pouze observační procesy. Jde o komplexní informaci, kterou              

nám  o agresi média poskytují, a která může snížit účinnou kontrolu agrese a ovlivnit ji 

prostřednictvím sociálního srovnávání, identifikace, mírou realističnosti agresivní scény 

apod.  

7.1. Observační učení a agrese 

Pozorovací nebo sociální učení je založeno především na práci Alberta 

Bandury. On a jeho kolegové byli schopni prokázat prostřednictvím různých 

experimentů, které aplikace následků jsou nezbytné pro učení. Spíše učení by mohlo 

způsobit aktivitu prostřednictvím jednoduchých procesů pozorování někoho 

jiného. Tato práce poskytla základ pro Bandurovu pozdější práci v sociálním poznání. 

Bandura formuloval svá zjištění do čtyřstupňového vzoru, který kombinuje 

kognitivní pohled a výhled na učení. 

Pozornost - jedinec zaregistruje něco v prostředí.  

Retenční - individuálně si pamatuje, co bylo zaznamenáno.  

Reprodukce - jedinec vytváří akci, která je kopií toho, co bylo zaznamenáno.  
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Motivace - posílení 

(http://www.edpsycinteractive.org/topics/soccog/soclrn.html) 

Základními schopnostmi podle A. Bandury jsou schopnost symbolizace, 

schopnost myšlenkové anticipace, schopnost zástupného učení, schopnost autoregulace 

a schopnost autoreflexe. Schopnost symbolizace (symbolizing capability) umožňuje 

zpracování a transformaci přechodné zkušenosti do vnitřních modelů, dodává 

zkušenosti význam, formu a souvislost v čase, generuje inovativní průběhy činností, 

zajišťuje testování možných řešení symbolicky předem i komunikaci s ostatními 

prostřednictvím symbolů. Schopnost myšlenkové anticipace (forethought capability) 

umožňuje anticipaci důsledků budoucích činností a kladení cílů. Budoucí události sice 

nemohou být determinantami chování, ale jejich kognitivní reprezentace v přítomnosti 

silně kauzálně působí na přítomnou činnost. Schopnost zástupného učení (vicarious 

capability) umožňuje, že všechny fenomény učení, vyplývající z přímé zkušenosti, 

mohou nastávat i zástupně - pozorováním chování jiných lidí a jeho důsledků pro ně. 

Díky ní si lidé mohou osvojovat pravidla pro generování a regulaci vzorců chování     

bez postupného formování únavnými pokusy a omyly. Zkracování osvojovacího 

procesu je podstatné pro přežití a rozvoj. V mnoha aspektech života zástupný vliv 

televize překonal prvenství přímé zkušenosti. Schopnost autoregulace (self-regulatory 

capability) umožňuje přijímání vnitřních standardů, hodnocení diskrepance mezi těmito 

standardy a činnostmi a vznik sebehodnotících reakcí, které ovlivňují následné chování. 

Schopnost autoreflexe (self-reflective capability) spočívá v hodnocení a měnění 

vlastního myšlení. Patří sem i posuzování vlastních schopností vyrovnávat                     

se s rozmanitými skutečnostmi. Má metakognitivní charakter.  

(http://web.ff.cuni.cz/~hosksaff/Janousek.pdf) 

V sadě známých experimentů s názvem studie "Bobo Doll" Bandura ukázal,      

že děti (ve věku 3 – 6 let) mění své chování podle toho, jak pozorují druhé. 

V experimentu sledovaly tři skupiny dětí film, ve kterém se dítě v herně chovalo 

agresivně k "panence Bobo." Film měl různá zakončení. Jedna skupina dětí viděla,      

že dítě bylo za své chování chváleno, druhá skupina viděla dítě poslané za trest do kouta 

se zákazem hrát si s hračkami. Po projekci si šly děti z obou skupin hrát do místnosti, 

kde byly hračky včetně panenky Bobo. 

(http://www.edpsycinteractive.org/topics/soccog/soclrn.html) 

http://www.edpsycinteractive.org/topics/soccog/soclrn.html)
http://web.ff.cuni.cz/~hosksaff/Janousek.pdf)
http://www.edpsycinteractive.org/topics/soccog/soclrn.html)
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Při pozorování této hry Bandura zaznamenal jednoznačně vyšší stupeň 

imitovaného agresivního chování vůči panence u skupiny, která shlédla film                    

s agresivním obsahem. V tomto výzkumu Bandura také prokázal, že děti sledující          

v televizi násilí, které je odměněno, mají tendenci k vyšší míře jeho nápodoby           

(tzv. imitativní agrese). Naopak násilí, které bylo potrestáno, bylo významně méně 

napodobování.   

 (http://www.simplypsychology.org/bobo-doll.html) 

 Čermák (1999) tvrdí, že agrese v televizním pořadu může sloužit jako vzor     

pro napodobení a následně se imitace pozorovaného agresivního chování někdy u dítěte 

stane součástí kognitivní výbavy. Ta je potom připravena k použití, i když vzor není 

přítomen. Divák (dítě, ale i dospělý) se potom v podobné situaci zachová shodně 

s modelem nebo ve shodě s vlastní představou o tom, jak by se vzor v dané situaci 

zachoval. 

„Bandura tvrdí, že televize poskytuje konkrétní podobu agrese, kterou divák 

převezme, a učí dovednosti, jež jsou užitečné z hlediska násilného činu. Děti napodobují 

prvky bojového umění, nebo dokonce velmi bizarní způsoby násilí. Informace tohoto 

druhu má přímý vliv na jedince, který je motivován chovat se agresivně.“ (Bandura       

in Čermák, 1999, str. 91) 

7.2. Snížení sebekontroly 

Čermák (1999) tvrdí, že v případě častého pozorování násilí může dojít 

k upevnění divákova přesvědčení, že agrese může být přístupným, nebo dokonce             

i žádoucím prostředkem řešení interpersonálních konfliktů. Pokud je ve filmu 

provedena úspěšně, tak snižuje kontrolu agrese jedince, zmenší vliv inhibičního filtru     

a vznik agrese může tak snáze propuknout i ve skutečnosti. Násilí, které je prezentováno 

jako morálně ospravedlnitelné, protože si oběť agrese zaslouží být napadena, vyvolává 

agresivní chování. Oproti tomu morálně neospravedlnitelné násilí buď nemá žádný 

efekt, nebo může agresi potlačovat. U dětí a některých dospělých osob, které vnímají 

svět zjednodušeně, je ale třeba počítat s ne zcela dobrým porozuměním výzkumu, který 

je sdělován obsahem násilnické scény. Tyto osoby se zaměřují jen na vnější podobu 

agrese, případně její konsekvence a nejsou schopny prohlédnout záměr takového 

jednání a postihnout kontext, ve kterém se odehrává.  

http://www.simplypsychology.org/bobo-doll.html)


21 

 

Divák se zamýšlí obvykle nad tím, co vedlo protagonistu k takovému jednání, 

tedy jaké byly jeho motivy. Hodnocení těchto motivů pak ovlivňuje i projevy násilí 

samotného diváka. Divák může považovat agresi motivovanou touhou po pomstě        

za morálně ospravedlnitelnou. Je to totiž právě motiv pomsty, který posiluje divákovy 

vlastní agresivní tendence v daleko větší míře než motivy jiné.“ (Čermák, 1999) 

7.3. Sociální srovnávání 

Člověk se podle teorie sociálního srovnání snaží porovnávat své schopnosti         

a názory s vnějším světem a proto v situacích, kdy nemá žádné objektivní měřítko 

správného chování, srovnává své názory a schopnosti s lidmi kolem sebe. Potom           

se ostatní stávají měřítkem, podle kterého člověk hodnotí sám sebe. Hodnocení může 

být užitečné hlavně tehdy, pokud se jedinec srovnává s lidmi, kteří mají přibližně stejné 

postavení jako on. (Výrost, 2008) 

Porovnáváme se s lidmi ve všech situacích, a to nejen s těmi, kteří se pohybují 

kolem nás, ale také s postavami vystupujícími v médiích. Podnětem pro to může být 

stejná nebo podobná činnost, záliba nebo cokoliv jiného, co máme s druhými 

společného. Jak uvádí Výrost (2008), Schachter realizoval experiment s podrobováním 

se elektrickému šoku a následně ve svých závěrech uvedl, že lidé dávají přednost být 

s druhými zejména v situacích strachu a obav. Lidé si tak mohou vzájemně poskytovat 

informace o tom, jak situaci zvládnout a jak se s ní vyrovnat či ji řešit.  

Pozorovatelná násilná pomsta v médiích má více funkcí, jednou z nich je právě 

facilitace sociálního srovnávání. „Bez pozorování úspěšné pomsty se zpravidla spouštějí 

ve vztahu k agresi inhibiční mechanismy, snižuje se agresivní tenze, posiluje                 

se zvládnutí touhy po odplatě. Když však jedinec vidí úspěšnou pomstu v televizi, může 

pak svoje vlastní touhy po pomstě považovat za přiměřené. Pozorovaná neúspěšná 

pomsta s následnými nepříjemnými důsledky (například trestem) může potlačení agrese 

ještě více posílit.“ (Čermák, 1999, str. 92) 

7.4. Identifikace s agresorem 

Freudovu identifikaci s agresorem Bandura považuje za nejpravděpodobnější      

z možných vysvětlení fenoménu, kdy se jedinec raději transformuje z pozice příjemce 

agrese do role jejího původce či činitele prostřednictvím nápodoby chování modelového 



22 

 

agresora, přičemž podstatou je zmírnění úzkosti z nastalého zážitku násilí. (Bandura, 

Ross, Ross, 1961) 

Čermák (1999) zmiňuje, že existují studie na téma identifikace s agresorem,      

ve kterých byly zkoumané osoby vyzvány, aby se identifikovaly s vítězem agresivního 

střetu ve filmové sekvenci. Na základě výsledků je zřejmé, že lidé interpretují správnost 

svých motivů k agresi podle toho, co vidí v televizi. Následkem bývá agrese jako reakce 

v různých konfliktních situacích nebo stres vzbuzujících situacích, ať jde o předchozí 

identifikaci s agresorem nebo o skryté převzetí role.  

7.5. Realismus pozorovaného násilí 

Pokud má s konkrétním zobrazením agrese již divák nějakou zkušenost (může 

být i zprostředkovaná), má pro něj výraznější informační intenzitu a zaujme diváka 

více, než fiktivní násilí. Čím je mediální agrese reálnější, tím pravděpodobněji se objeví 

i v chování diváka a čím je obraz agrese konkrétnější, tím má větší schopnost vyvolat 

reálnou agresi. Jak uvádí Čermák (1999), obecný předpoklad o schopnosti člověka 

odlišit fikci od reality přestává platit nejenom u dětí, ale i u dospělých osob, které jsou 

vystaveny značným dlouhodobým dávkám mediálního násilí.  

Podle Bandury masmédia vyvolávají u lidí strach neodpovídající reálným 

rizikům života. Televize překrucuje pojetí nebezpečí a ohrožení v současném světě         

a nadměrné sledování televize buduje nedůvěru člověka k ostatním. U lidí formuje 

koncepci světa jako něčeho nebezpečného, koncepci, která je v podstatě chybná. Tento 

vliv masmédií je označován jako kultivační efekt. Diváci, kteří sledují televizi déle     

než čtyři hodiny denně, jsou k lidem a ke světu vůbec nedůvěřivější než běžní 

konzumenti. Navíc ve srovnání s nimi přeceňují fakt, že se mohou stát obětí 

kriminálního činu. Díky tomu strach navozený televizními pořady (a s tím související 

pocit ohrožení) může člověka „nabít“ potencí k agresivním reakcím v situacích, v nichž 

by jinak hledal neagresivní řešení. Divák ale také může pod vlivem strachu vyloučit 

agresi z repertoáru svého chování. (Čermák, 1999) 

7.6. Oživení scénáře násilí 

Čím častěji malé dítě sleduje filmy s akčním nábojem, tím více si v hlavě utváří 

jakousi „kartotéku“ kladných akčních hrdinů, jejich chování si fixuje ve svých 

paměťových mapách. Pokud potom dítě přijde do širšího sociálního prostředí (mateřská 
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škola, základní škola), může se dostat do konfliktní situace, která velice zdánlivě 

připomíná scénu, kterou prožíval jeho akční hrdina ve filmu. V tomto okamžiku            

se projeví takzvané oživení scénáře násilí, kdy dítěti bleskem projede hlavou: „Jak by   

se asi v této situaci zachoval můj kladný akční hrdina?“ a dítě jeho chování napodobí.   

Čím obsažnější je v hlavě dítěte „kartotéka“ kladných akčních hrdinů, tím variabilnější 

jsou způsoby agresivního chování dítěte. Učitelé se na školách často setkávají 

s fenoménem oživení scénáře násilí v podobě mnohdy až bizarních a legračních 

napodobenin úderů, kopů a ran. Čím více dítě poznává, že se ostatní jeho agrese bojí, 

vyhýbají se jí, tím více se u něho agresivní chování posiluje, objevuje se pak tendence 

všechny konflikty řešit právě tímto chováním. 

(http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u-

deti-mohou-za-to-media-rodicovska-vychova-nebo-geny-69.html) 

Podle Čermáka (1999) se děti pozorováním násilí v médiích učí složitým 

scénářům pro sociální chování, základem takového scénáře je zakódování události 

krátkého trvání. Scénář je vytvořen sekvencemi těchto zakódovaných sekvencí. 

Kognitivně zprostředkované sociální chování potom závisí na výběru určitého scénáře 

reprezentujícího danou situaci a na převzetí role účastníka v tomto scénáři. Oživování 

jednoho ze scénářů a okolnosti takového oživení lze vysvětlit pomocí principů 

zakódování specifičnosti (Tulving, Thomson in Čermák, 1999). Opakované vybavení 

informace z paměti závisí hodně na podobnosti mezi znaky situace reálné a situace 

zakódované do scénáře. Pokud dítě vidí případy, ve kterých je násilí použité jako 

prostředek řešení interpersonální konfliktů, ukládá si tuto informaci do paměti                

a ta se potom vybavuje, když se dítě ocitne v podobné situaci. Míra zakódování             

a uložení scény do paměti je vyšší, pokud je v podnětové situaci něco výrazného,           

co přitahuje pozornost (Huesman, Geen in Čermák, 1999) 

Josephson v roce 1987 zkoumal vliv televizního násilí na agresi chlapců             

s ohledem na učiteli vyjmenované charakteristiky agresivity, na načasování frustrace,     

a na narážky související s násilím. Část skupiny chlapců účastnících se jeho výzkumu 

byla později vystavena povelu spojeným s násilným TV programem, který jim byl dán 

buď před, nebo po sledování televize. Agrese byla měřena naturalistickým pozorováním 

během hry pozemního hokeje. Skupiny obsahující více charakteristik více agresivních 

chlapců vykazovaly vyšší agresivitu po násilném pořadu v televizi s povelem,             

http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u
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než po násilné TV samotné. Existují důkazy, že násilný obsah a povel může potlačit 

agresi mezi skupinami složenými převážně z chlapců s malým množstvím charakteristik 

agresivity. Výsledky byly interpretovány z hlediska současných zpracovaných 

informací teorií mediálních účinků na agresi. 

(http://pubget.com/paper/3681656/Television_violence_and_children_s_aggressi

on__testing_the_priming__social_script__and_disinhibition_predictions) 

 „Odlišnou variantu oživení scénáře nabízí B. S. Centerwall. Domnívá se,         

že opravdové násilí člověk volí teprve v situaci intenzivně prožívaného stresu. A právě 

v takové chvíli se s velkou pravděpodobností dospělí a dospívající jedinci mohou vrátit 

k svému nejranějšímu chápání agrese, jež jim mimo jiné v dětském věku 

zprostředkovala také televize.“ (Čermák, 1999, str. 95) 

7.7. Priming agresivních asociací 

Čermák (1999) uvádí, že podle Berkowitze agresivní obsahy filmů mohou 

podnítit, nabít jiné významově související obsahy paměti. V divákově mysli se současně 

vybavují i další agresivní obsahy, násilí v televizi potom vyvolává myšlenky, které jsou 

navzájem propojeny asociační paměťovou sítí. Pokud jsou aktivované, tak postupně 

zapojují i jiné, vzdálenější obsahy. Myšlenka, která se nepodobá obsahům pozorovaným 

v televizi, je připravena k pozdějšímu vyvolání. Paměťové obsahy jsou spojeny také 

s emočními reakcemi a tendencemi k určitému chování. Sledování televize a filmů 

s agresivním obsahem tak může živit komplex asociací obsahující agresivní myšlenky, 

pobídky k agresivnímu jednání a emoce, jež souvisejí s násilím.  

7.8. Normativní hodnocení násilí 

Pozorování násilí může působit jako morální předpis a posilovat změnu 

hodnocení agresivního chování, potom se díky němu děti, ale i dospělí mohou stát vůči 

násilí tolerantnějšími. Efekt může být i opačný, a to v tom smyslu, že morální instruktáž 

od dospělých může být prevencí tolerance k agresi (Horton, Santogrossi in Čermák, 

1999) 

7.9. Symbolická katarze 

„Výsledky dosud uvedených výzkumů jsou však v rozporu s Feshbachovými 

nálezy z roku 1961. Ten totiž zjistil, že muži, kteří byli podněcováni k agresi vůči 

http://pubget.com/paper/3681656/Television_violence_and_children_s_aggressi
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druhým a pak sledovali film, v němž se zápasilo o vítězství, byli méně hostilní             

při verbálním hodnocení provokatérů (tj. pomocníků experimentátora, kteří před 

expozicí zápasu zkoumané osoby uráželi) než muži, kteří byli také provokováni,             

a potom shlédli neagresivní film. Tyto rozdíly za uvedených podmínek nebyly zjištěny 

u mužů, kteří nebyli vystaveni provokaci. Svoje nálezy vysvětluje Feshbach skutečností, 

že film a agresivními scénami poskytl prostor pro symbolickou, imaginativní ventilaci, 

odreagování nebo katarzi hostility osob, jež byly před promítáním filmu provokovány.“ 

(Čermák, 1999, str. 95) 

Jak dále Čermák (1999) uvádí, Zillman se spolupracovníky opakoval 

Feshbachův experiment v roce 1973. Zkoumané osoby shlédly stejný zápas v boxu jako 

muži u Feshbacha, ale soubor zkoumaných osob byl navíc rozdělen na dvě skupiny, 

z nichž každé byl promítnut jiný závěr. První skupina viděla porážku hrdiny, druhé 

skupině byl promítnut stejný závěr jako Feshbachovým zkoumaným osobám, tj. šťastný 

konec, kdy hrdina v zápase zvítězí. Autoři experimentu učinili závěr, že osoby, které 

viděly vítězství hrdiny, byly méně excitovány a méně agresivní než účastníci 

experimentu, kteří viděli tragický závěr. Šťastný konec tak podle nich přispívá 

k navození stavu pozitivního emočního ladění, jenž pravděpodobně zmírňuje případnou 

touhou jedince být agresivní. 

Čermák (1999) upozorňuje, že představa, že lidé sledující televizi mají méně 

příležitostí vzájemně na sebe působit například v okruhu rodiny, a tak může dojít           

i ke snížení násilí doma, je základem tvrzení, že v souvislosti i očekávanými účinky 

katarze se uvažuje o jejím využití u potenciálních zločinců. Kriminalita se může snížit, 

pokud běžné každodenní aktivity agresorů znemožňují jejich kontakt s jinými lidmi. 

Messner a Blau zjistili, že města s vysokou úrovní sledovanosti televize mají nižší počet 

násilných i nenásilných zločinů, ale jejich závěry jsou zatížené pochybnostmi, protože 

určujícími faktory budou specifické zvyky agresorů a jejich obětí, což je podmínka, 

který nebyla v uvedeném výzkumu kontrolována. 

7.10. Vedlejší efekt sledovaného násilí 

Podle Strause někteří diváci ignorují rozdíl mezi zákonnou a nezákonnou agresí. 

Teorie kulturního přelití (cultural spillover) vyjadřuje, že pozorování násilí v jedné sféře 

života vede k násilí ve sférách jiných. Důsledkem „přelévání“ agrese mezi subkulturami 

společnosti může být snadné překročení hranice mezi legitimní a nelegitimní agresí. 
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Čím více média zdůrazňují, že společnost je ohrožována stále rostoucí agresí, tím více 

zavádí vláda přísné postihy těch, kteří se agrese dopouštějí, což však agresi neredukuje, 

ale naopak vede k její eskalaci. Baron a Straus tvrdili, že čím více zákon uplatňuje násilí 

(tresty smrti nebo fyzické trestání dětí), tím více násilí se ve společnosti vyskytuje. 

Může to ovšem znamenat také, že vysoká úroveň kriminality vede k použití tvrdších 

trestů ze strany vlády. (Čermák, 1999) 

7.11. Arousal navozený médii a agrese 

Domněnku, že zvýšená úroveň aktivace (arousal) stupňuje pravděpodobnost 

vzniku agresivní odezvy, rozpracoval Zillmann v teorii transferu excitace. Kromě 

erotiky, kterou se Zillmann ve svých výzkumech zabýval, dává do souvislosti také 

pozorování násilí s vysokou úrovní fyzického nabuzení. Ve svých výzkumech ukázal, 

že k transferu excitace dochází zejména díky jisté setrvačnosti arousalu, který dobíhá 

ještě dlouho po ukončení situace, ve které byl indukován. (Zillmann, Sapolsky, 1977) 

Podle Čermáka (1999) pozorování násilí zapříčiní růst autonomní aktivační 

úrovně (arousalu) a tím podporuje projevy vlastní agrese pozorovatele. Při sledování 

agresivního pořadu byly identifikovány tři procesy jako příčiny vybavení agresivní 

reakce v důsledku růstu excitace: zvyšování jakékoli aktivity jedince, možnost vzniku 

odporu při silné agresi, záměna za vztek v následující situaci, ve které pozorovatele 

provokuje jiná osoba.  

7.12. Návyk na pozorovanou agresi (desenzitizace) 

Často citovaný účinek mediálního násilí je desenzitizace. Murray se domnívá,   

že opakované sledování násilí vede po čase ke snížení emoční excitace a má               

tzv. „drogový“ účinek, kdy závislý potřebuje čím dál silnější dávku. Toto zjištění 

vychází z literatury o sexuálním násilí, kdy muži po zhlédnutí filmových scén               

se znásilněním zaujímali vůči násilníkům shovívavější postoje. (Giles, 2012) 

Čermák (1999) tvrdí, že k desenzitizaci může dojít, pokud jsou lidé opakovaně 

vystaveni vizuálním agresivním podnětům jako pasivní diváci. Není však jasné,          

zda snížená citlivost vůči násilí v médiích má na reálnou agresi vliv a zda tu existuje 

nějaká souvislost s délkou expozice. Geen naznačuje, že vliv zvyku na násilí ve vztahu 

k následné agresi může záviset na významu násilí pro pozorovatele, v jeho experimentu 

tak zkoumané osoby, které viděly nejprve dlouhou sekvenci spravedlivého stíhání          
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a posléze zabití vraha, byly méně agresivní vůči agresivním podnětům prezentovaným 

jako spravedlivá odplata a agresivnější než normálně vůči agresi označené                    

za nespravedlivou.  

7.13. Agresivita a preference médií  

Představa, že sledování násilí v médiích vede k agresi je stejně pravděpodobná 

jako tvrzení, že lidé, kteří se chovají agresivně, preferují pořady, jejichž obsah tvoří 

násilí. Propojení mezi televizním násilím a agresí jedince tak bude mít cirkulární            

a sebeposuzující charakter, tedy, že jedinci náchylní k agresi si budou vybírat převážně 

agresivní pořady, čímž budou podporovat vlastní agresivní tendence. Fenigstein zjistil, 

že muži, u kterých byly vyvolány agresivní fantazie, si potom častěji vybírali filmy        

a agresivní tematikou ve srovnání s těmi, jejichž fantazie byly neagresivní. Tato 

souvislost se u žen neprokázala. Muži, kterým experimentátor dovolil chovat se fyzicky 

agresivně, si jako zábavu volili agresivní filmy. Výsledky experimentu poukazují na roli 

fantazie a skutečné agrese ve vztahu k preferenci televizních programů: muži, jejichž 

fantazie mají agresivní obsahy, a muži, kteří se chovají agresivně, budou s velkou 

pravděpodobností preferovat v médiích pořady s násilím. (Čermák, 1999) 

7.14. Longitudinální studie pozorovaného násilí 

Tyto tzv. podélné studie sledují expozice dětí na televizní násilí a jejich 

agresivitu v jednom věku a získávají je potom opět o několik let později pro posouzení 

účinků televizního násilí. Při posuzování tohoto výzkumu je důležité si uvědomit 

předpoklad, že agresivita je určena mnoha faktory, včetně nějakých genetických 

predispozic. Tím je zřejmé, že děti, které jsou agresivní už v dětství, jsou obvykle 

vysoce agresivní také, když jsou starší. Agresivní děti mají tendenci více sledovat 

televizní násilí než méně agresivní děti. Proto i bez kauzálního účinku televizního násilí 

bychom mohli očekávat, že ti, kdo se hodně dívají na televizní násilí v mládí, budou 

agresivnější také, když jsou starší. Myšlenka longitudinálního výzkumu je, že účinek 

násilné televize by měl být zobrazen v pozdějších letech. Děti, které jsou agresivní         

v raném věku, a které se na televizní násilí dívají hodně, by se měly stát v průběhu času 

více agresivní ve srovnání s těmi, které sledují televizní násilí jen velmi málo.   

 (http://www.mediainstitute.org/PDFs/policyviews/Freedman-

TelevisionViolence.pdf) 

http://www.mediainstitute.org/PDFs/policyviews/Freedman


28 

 

Eron a jeho spolupracovníci v roce 1960 zahájili longitudinální výzkum u dětí 

třetí třídy v zemědělském kraji státu New York v USA. Agresivitu dětí hodnotili 

pomocí posuzovacích škál – jednak se děti posuzovaly samy, jednak byly hodnoceny 

rodiči a vrstevníky a také byla měřena každá preference televizního programu. Po deseti 

letech Lefkowitz a kol. u větší části původního vzorku získával údaje pro srovnání. 

V této studii byla korelace mezi sledováním televize u dětí třetí třídy a agresí po deseti 

letech srovnávána s korelací mezi agresí v raném věku a sledováním pořadů s násilím 

po deseti letech. Výsledky ukázaly, že preference televizního násilí mezi chlapci z třetí 

třídy statisticky významně souvisela s agresivitou po deseti letech, zatímco agresivita     

u žáků třetí třídy s preferencí televizního násilí po deseti letech nesouvisela. Tím byla 

podpořena hypotéza, že sledování televizního násilí v dětství u chlapců přispívá 

k posilování agresivity v mladší dospělosti. Z další analýzy je zřejmé, že výsledek nebyl 

způsoben rozdíly v úrovni agresivity mezi těmi dětmi, které měly a které neměly 

v oblibě agresivitu ve filmech, v době, kdy navštěvovaly třetí třídu. Bylo zjištěno,         

že preference násilí v televizi u dětí jak s vysokou, střední, tak i nízkou úrovní 

agresivity ve třetí třídě statisticky významně souvisí s agresivitou po deseti letech. 

Lefkowitz se spolupracovníky vzali v úvahu také další možné ovlivňující faktory 

(sociální a ekonomický status rodičů chlapců, inteligence chlapců, agresivita rodičů        

a celkový počet hodin, které děti strávily před televizní obrazovkou), ale ukázalo se,     

že v žádném ohledu neovlivňovaly základní zjištění. U dívek preference televizních 

programů s agresivním obsahem s jejich vlastním chováním v mladší dospělosti 

nesouvisela. (Čermák, 1999) 

Jak uvádí Giles (2012), Huesman se svými kolegy v roce 1986 přišel 

s longitudinální panelovou studií, která sledovala užívání médií a agresivního chování 

svých subjektů po téměř dvě desetiletí. Nejprve zaznamenali televizní preference více 

než 500 amerických dětí (6 – 10 let), totéž udělali po cca patnácti letech. Brzká 

preference násilných programů významně korelovala s agresí v pozdějším životě.  

7.15. Masmédia a agrese v přirozených podmínkách 

Podle Čermáka (1999) v experimentech i v longitudinálních studiích jsou          

si zkoumané osoby vědomy toho, že jsou součástí výzkumu a zároveň, že jde o výzkum 

agrese a vědomí těchto souvislostí může někdy značně zkreslit výsledky výzkumu. 

Tomuto zkreslení se můžeme vyhnout, pokud je chování člověka analyzováno             
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na základě veřejných záznamů a archiválních údajů až poté, když přestal působit 

očekávaný vliv sledovaného faktoru. Příčina a následek jsou potom odvozené 

z evidence prostorových a časových vztahů mezi mediálním násilím a agresivní reakcí. 

Některé násilné činy mohou například navazovat na nápadný násilný incident (únos 

letadla, masová vražda), který je velmi zevrubně předváděn v televizi. Souvislosti       

pak lze obecně vysvětlit tak, že výrazná a navíc medializovaná násilná událost nějak 

usnadňuje výskyt následující agrese.  

Výsledky výzkumů ale nejsou jednoznačné, což jen opakovaně dokazuje,         

že vztah mezi násilím v médiích a skutečnou agresí diváků je tvořen více proměnnými, 

než kolik je možné ve výzkumech zachytit. Ve Phillipsově studii z roku 1974 se uvádí, 

že výskyt sebevražd se zvyšuje bezprostředně po zprávách o sebevraždách uveřejněných 

v novinách. Počet sebevražd pak dosahuje vrcholu měsíc po takových zprávách. Růst 

sebevražd je přímo úměrný množství publicity, která je věnována sebevraždám. Tento 

fenomén označuje Phillips jako Wertherův efekt. Také sebevražda znázorněná 

v televizním fiktivním příběhu může podle Phillipsových zjištění podnítit sebevražedné 

jednání lidi. V roce 1977 byla sebevražedná scéna v jednom televizním seriálu 

považována za podnět k třinácti následným sebevraždám. Dále bylo zjištěno, že v době, 

kdy se v televizi objevovaly scény fiktivní sebevraždy, vzrostl ve srovnání s kontrolním 

obdobím počet automobilových nehod končících smrtí, nefatálních nehod a sebevražd 

(Phillips in Čermák, 1999) 

7.16. Problémy s experimenty  

Je třeba uznat, že experimentální výzkum o účincích televizního násilí je plný 

obtíží. Existují tři hlavní problémy: 

"Násilné" a "nenásilné" programy je obtížné sestavit tak, aby se rovnaly. 

Základní princip experimentu je, že podmínky porovnávání musí být kromě hlavního 

prvku shodné. Televizní programy by měly být v ideálním případě totožné, s výjimkou 

přítomnosti násilí v jednom programu a nepřítomnosti v druhém. Bohužel, to je velmi 

obtížné řídit, protože násilí je obvykle tak integrální část programu, že když program 

opustí, tak nedává smysl. Překvapivé je, že ve většině výzkumů není žádný pokus,      

aby se tento problém vyřešil. Výzkumník většinou vybere nějaký program, který 

obsahuje násilí a porovnává ji s nějakým zcela jiným programem, který neobsahuje 

násilí. 
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Zadruhé, studie často neměří počet bojů, množství kopanců, nebo cokoliv,         

co většina z nás považuje za agresivní chování. Místo toho používají obdoby skutečné 

agrese, která může nebo nemusí mít co do činění se skutečnou věcí. To je obtížné nějak 

vyřešit, protože ti, kteří výzkum dělají, nemohou umožnit účastníkům, aby si ublížili,     

a obecně nelze jim nelze umožnit ani volně si hrát. 

Třetím problémem je, že děti mohou dělat to, co si myslí, že po nich 

experimentátor chce, aby dělaly. Účastníci výzkumu často reagují na to, co vnímají jako 

výzkumné záměry. Když výzkumník ukazuje dětem násilný program a pak jim dává 

šanci, aby byly agresivní, mohou se děti přemýšlet nad tím, co má být programem 

prokázáno a co má experimentátor na mysli. Potom by to mohlo vypadat tak,               

že výzkumník schvaluje násilí v programu (jinak by ho neukazoval) a v podstatě tak 

vydává povolení chovat se agresivně. 

(http://www.mediainstitute.org/PDFs/policyviews/Freedman-

TelevisionViolence.pdf) 

7.17. Virtuální realita a agrese  

Virtuální realita je trojrozměrné prostředí generované počítačem, jež se týká 

problematiky člověka a zahrnuje jeho hlavní smyslové modality. Do takto vytvořeného 

světa se dostáváme pomocí zvláštního zařízení, lze do něj vstoupit a opět z něj 

vystoupit, a tak dle potřeby přecházet z reálného světa do světa umělého a naopak. 

Součásti virtuální reality mohou být i zástupné – uměle vytvořené osoby, jež působí 

jako modely učení nápodobou, člověk s nimi může komunikovat a řídit je. (Vymětal, 

2010) 

 Mezi tématy, která jsou hrami evokovaná, se objevuje i téma agrese, násilí         

a hostility. Tzv. MUD (Multi-User Dungeons ) zesiluje evokativní potenciál tradičních 

her a ještě více stírá hranici mezi hrou a reálným světem. Použití speciální výbavy 

(např. přilbový displej, virtuální rukavice, oblek) prohlubuje ztrátu kontaktu                  

se skutečným světem a díky tomu mohou být důsledky dlouhodobého nekontrolovaného 

působení virtuální reality za uvedených podmínek velmi destruktivní. (Čermák, 1999) 

I když se účinkům násilí v televizi a ve filmu dostalo nejvíce výzkumné 

pozornosti, násilí ve videohrách také způsobuje nárůst agrese. Toto zjištění má veřejné 

zdravotní důsledky z řady důvodů: děti tráví stále větší množství času hraním videoher   

a většina z nich obsahuje násilí. Videohry jsou nyní přítomny v 83% domácnostech        

http://www.mediainstitute.org/PDFs/policyviews/Freedman
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s dětmi. V roce 2004 strávily děti 49 min za den hraním videoher, a v jakémkoli dni 

52% dětí ve věku 8-18 roků hrálo videohry. A většina z těchto her jsou násilné, 94% her 

nebylo hodnoceno jako vhodné pro dospívající (jsou popsány jako obsahující násilí). 

Dokonce i mezi hrami s ratingem "E" (vhodné pro každého), bylo v 64% zjištěno,         

že obsahují úmyslné násilí.  

(http://www.thepci.org/articles/The%20Role%20of%20Media%20Violence%20

in%20Violent%20Behavior.pdf) 

7.18. Vliv násilí v televizi na agresivní chování: Pochybnosti, či přesvědčivé 

důkazy? 

Přestože laboratorní experimentální studie mají své výhody (např. možnost 

kontroly a přesnější měření proměnných, možnost ověřit si, zda zkoumané proměnné 

jsou skutečně předpoklady agrese), naráží na řadu omezení.  Souvislost laboratorní 

situace s každodenní agresivitou není zcela jasná, protože projevy agrese jsou 

bezprostředně spojeny s experimentálními podmínkami. U experimentálních videoklipů 

je často nejdůležitějším kritériem pro výběr maximální množství agrese, oproti tomu 

v životě lze předpokládat větší vyváženost při sledování pořadů s agresivními                 

a neagresivními obsahy, což může mít dokonce tlumící vliv na agresi, pokud přijmeme 

výsledek některých výzkumů, jenž naznačuje, že programy s neagresivními prvky riziko 

výskytu agrese snižují. Celou situaci komplikují například také zjištění, že nenásilný 

film může být některými jedinci považován za nudný, což může vést k frustraci             

a následné zvýšené pohotovosti k agresi (Renfrew in Čermák, 1999) 

„Badatelé zabývající se vlivem televize na agresivní chování člověka zpravidla 

necitují studie, ve kterých autoři dospěli k výsledkům zpochybňujícím škodlivý vliv 

televize. Huston zjistil, že pro děti pocházející z nižších socioekonomických vrstev         

a pro jedince s nižší inteligencí může být televize přínosem pro jejich rozumový vývoj    

a pro rozvíjení jejich schopnost učit se. Škodlivý vliv se podle Hustona vyskytuje spíše 

u dětí inteligentních a z vyšších socioekonomických vrstev. Huesmann a Miller             

se domnívají, že výsledky jejich longitudinálních výzkumů jsou přesvědčivé v tom,      

že působení televizního násilí v raném věku může ovlivnit kognitivní vývoj dítěte. 

Pozorování násilí v televizi přispívá k formování kognitivních scénářů, které jsou 

vodítky pro chování v pozdějším věku. Podobně se k tématu vlivu televize na násilí 

vyjadřuje B. S. Centerwall, když dokazuje, že sledování násilí v televizi během dětství 

http://www.thepci.org/articles/The%20Role%20of%20Media%20Violence%20
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je predisponujícím faktorem poloviny násilných činů v dospělosti.“ (Čermák, 1999,    

str. 104) 

Podle Čermáka (1999) je zřejmé, že násilí v televizi může přispívat k růstu 

agrese jedince. Avšak podmínky, za nichž se tak děje, jsou přinejmenším velmi nejasné. 

Výsledky výzkumů vyvolávají řadu nezodpovězených otázek. A tak celkový dojem       

je poměrně rozporuplný, přímou příčinnou souvislost mezi násilím v televizi                  

a skutečným násilím můžeme vyloučit. Vždy je třeba pátrat po dalších faktorech,         

jež se na posilování agrese jedince podílejí. Násilí v televizi je jen jedním z podpůrných 

vlivů, který se zhodnocuje v konkrétních podmínkách, které je vždy třeba důkladně 

prozkoumat.  

V předchozím textu již bylo zmiňováno mnoho výzkumů souvisejících 

s tématem vlivu médií na násilí. Je zřejmé, že většina z nich pochází ze zahraničí, 

převážná většina potom z amerického kontinentu. Jistě to neznamená, že by pouze tam 

média ovlivňovala dětský vztah k násilí, proč ale výzkumy na toho téma v České 

republice chybí? Najít takové výzkumy, které by se nejen zabývaly tímto tématem          

a zároveň byly realizovány u populace ČR a dětí staršího školního věku, je téměř 

nemožné. Když jsem se snažila vyhledat českou literaturu a výzkumy vztahující            

se k tématu „média a násilí“, narážela jsem pouze na několik málo jmen autorů, kteří    

se tímto tématem zabývali. A i jejich knihy byly plné odkazů a citací na zahraniční 

výzkumy. Dají se ovšem závěry zahraničních výzkumů aplikovat na českou populaci 

beze zbytku? Jak již bylo mnohokrát uvedeno, tak míra dopadu násilí na agresivitu        

či percepci násilí u dětí souvisí s mnoha faktory, které se netýkají pouze daného 

televizního programu, ale také dítěte samotného a kultury, ve které vyrůstá. Proto          

je zřejmé, že zahraniční výzkumy by měly být inspirací a zdrojem informací 

s vědomím, že se jedná o jinou kulturu a prostředí, než mají obyvatelé České republiky.  

7.19. Psychologie a nová média 

Česká populace žije stále v široce sdílené představě, že klíčovým médiem            

z hlediska socializace, rodinné soudržnosti i zaplňování volného času je televize. K této 

skutečnosti se různé generace staví různě, ale jako fakt to akceptují. Sledování televize 

zůstává dominantní v reálném čase, čímž si zachovává takové postavení, že strukturuje 

volný čas a jeho organizaci. Toto postavení je nejvíce oslabováno v oblasti získávání 

zpravodajských informací, protože na tomto poli postupně začíná být více dominantní 
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internet. Významným faktorem formujícím vztah k médiím je přítomnost                       

či nepřítomnost generačního soužití a výše příjmu. Starší generace je otevřenější vůči 

nastupujícím komunikačním technologiím, pokud je k nim přivedena mladší generací. 

Vyšší příjem zvyšuje ochotu využívat nové komunikační technologie. 

(http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/vysledky-studie-15-

plus.pdf) 

Vztah k médiím obecně se u lidí mění v průběhu času. Částečně je to i proto,     

že si média během let vytvořila pověst související se senzacechtivými zprávami, 

neetickými reklamami, pornografií, násilí atp., a všechna tato obvinění se opakovaně 

snášejí na různá média. Psychologie se k médiím donedávna téměř nevyjadřovala          

a zabývala se spíše univerzálnějšími fenomény vydělenými z času a prostoru. Až v době 

internetu, který používá mnoho lidí po celém světě, začala vznikat potřeba se tímto 

tématem blíže zabývat. Psychologie poté přinesla nejen zdánlivě masivní důkazy 

škodlivého vlivu médií na lidské chování, ale také fakta o jejich prospěšnosti. Když 

přemýšlíme o médiích, je otázka času velmi důležitá, protože staré studie nám                

o médiích v současnosti řeknou jen velmi málo, spíše nám jen ukazují správný směr 

našeho budoucího bádání. Akademická obec má s novými médii problém hlavně kvůli 

rapidnímu tempu změn, s nimiž je obtížné držet krok. (Giles, 2012) 

8. Specifika násilí páchaného na dětech 
„Každý den po celém světě umírá odhadem 227 dětí a mládeže (věk 0-19 let) 

díky mezilidskému násilí, a ještě o mnoho více jich je hospitalizováno se zraněním. 

Špatné sociální dovednosti, nízké akademické úspěchy, impulzivnost, záškoláctví            

a chudoba patří mezi faktory, které jsou podnětem násilí.“   

(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/evid

ence_briefings_all.pdf)  

 „Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, označovaný též jako 

Child Abuse and Neglect (CAN), je soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších 

oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, především v rodině. Jsou 

výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného 

nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jejich nejvyhranější podobou je 

úplné zahubení dítěte.“ (Dunovský a kol., 1995, str. 15) 

http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/vysledky-studie-15
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/evid
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Mezi formy syndromu CAN patří tělesné týrání, zneužívání a zanedbávání, 

duševní a citové týrání, zneužívání a zanedbávání a sexuální zneužívání. Všechny tyto 

formy dále rozlišujeme na aktivní a pasivní. K tomuto syndromu řadíme i některé 

zvláštní formy, jako je Münchhausenův syndrom, systémové týrání a zneužívání, 

organizované týrání a zneužívání a rituální týrání a zneužívání. V současné době           

se odhaduje výskyt syndromu CAN na 1-2% ročně z celkové dětské populace ve všech 

podobách, neustále však narůstá podíl sexuálního zneužití, ale to hlavně z toho důvodu, 

že se tomuto typu zneužívání věnuje zvýšená pozornost. (Dunovský a kol. 1995) 

„Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme jakékoliv nenáhodné, 

preventabilní, vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo jiné 

osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané, a jež poškozuje 

tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt.“ 

(Dunovský a kol., 1995, str. 24) 

 

8.1. Tělesné týrání 

Jak uvádí Dunovský a kol. (1995), tělesné týrání aktivní povahy zahrnuje 

všechny akty násilí na dítěti a záměrné opomenutí v péči o dítě, které vyúsťuje v jeho 

poranění nebo smrt. Děti tělesně týrané s následným poraněním jsou ty, u nichž vzniklo 

poranění v důsledku bití, popálení, opaření, trestání a také ovšem selhání ochrany dítěte 

před násilím. Další skupinou jsou tělesně týrané děti bez bezprostředních známek 

tělesného poranění zasažené utrpením díky dušení, otrávení apod., děti záměrně 

vystavováné opakovaným lékařským vyšetřením a sexuálně zneužívané děti. Těžiště 

týrání a zneužívání dětí spočívá v nadměrné agresi rodičů a ostatních osob. 

Tělesné týrání pasivní povahy představuje nedostatečné uspokojení 

nejdůležitějších tělesných potřeb dětí v návaznosti na psychické a sociální potřeby. 

Společným rysem je nedostatečná výživa s výslednou těžkou dystrofií či atrofií. Patří 

sem nedostatečná zdravotní péče, nedostatky ve vzdělání a výchově, nedostatek 

přístřeší, ošacení a ochrany a vykořisťování dětí. (Hanušová, 2006) 
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8.2. Psychické týrání 

Psychické či emocionální týrání obsahuje složku aktivní, tj. že se dítěti děje 

nějaká nepříznivá činnost (např. nadávky, ponižování, zesměšňování, nedůvěra, 

hostilita) ale i pasivní, tj. že se neděje něco, co má správně být. (Dunovský a kol., 1995) 

Děti reagují na psychické týrání stažením, stávají se úzkostnými. Mají velmi 

nízkou sebedůvěru, snadno se rozpláčou a obtížně se prosazují. Některé děti ovšem 

reagují spíše agresivně, jejich projevy mohou být nápodobou chování dospělých v jejich 

blízkém okolí. Také jsou u těchto dětí často nápadné poruchy chování, jako lhaní, útěky 

z domova nebo záškoláctví. U některých dětí se přidávají i psychomotorické obtíže 

nejrůznějších projevů. (Hanušová, 2006) 

Jiný typ emocionálního týrání směšuje urážky nebo ponižování s projevy lásky. 

Rodič může v jednu chvíli dítě urážet a vzápětí se nad ním rozplývat chválou. Potom 

často své urážky popírá a bere je jako vtip, nebo se mu v jiném případě omlouvá             

a utěšuje ho. Děti si z toho odnáší fakt, že lidem se nedá věřit, a nedůvěřují potom       

ani tomu, co samo vnímají. Někdy se rodič dokonce chová, jako by byl dítě a od dítěte 

očekává, že se bude chovat jako rodič. Jiné děti dostávají od rodičů signály, že na nich 

samotných nezáleží, a že záleží jen na tom, čeho dosáhnou. Děti se tak naučí, že láska 

k nim není sama o sobě, ale jen za výkony, při kterých na ně mohou být rodiče pyšní. 

(Mufsonová, Kranzová, 1996) 

 Emocionální zanedbávání, známé též jako psychická deprivace, znamená u dětí 

často pocit, že nejsou milovány. Přestože jim rodiče dávají skvělé dárky a říkají jim,   

jak je mají rádi, děti cítí, že to není pravda. Podobně jako u jiných forem zneužívání 

bývá pro deprivované děti snazší obviňovat sebe než považovat za odpovědné rodiče. 

(Mufsonová, Kranzová, 1996) 

 

8.3. Šikana 

Jednou z forem syndromu CAN je i šikanování. „Šikanování se obvykle definuje 

jako agrese, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině víceméně 

bezbranným, ať už pro fyzickou nebo jinou slabost nebo nemožnost účinné obrany.“ 

Obtížné je určit způsob a míru agrese, které rozhodují o tom, zda už je určité chování 

šikanou. Nejtypičtější bývá hrubé násilí nebo ponižující manipulace. (Dunovský a kol., 

1995) 
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O šikaně většinou mluvíme, pokud se jedná o jednání opakované. Nazýváme   

tak ubližování mezi lidmi, kteří jsou ve stejném postavení, přesto se šikanou dá nazvat    

i chování ze strany učitele, nadřízeného, úředníka apod. Co se týká šikany mezi dětmi, 

je mezi obětí a agresorem osobní asymetrický vztah moci. Šikanu rozdělujeme              

na přímou a nepřímou. Přímá zahrnuje násilí všeho druhu, slovní napadání                      

i zotročování. Nepřímá šikana spočívá v sociální izolaci spolužáka. (Říčan, Janošová, 

2010) 

Podle Říčana a kol. (2010) je pro definici šikany zásadní nemožnost nebo 

neschopnost obrany, která může být dána handicapem, tělesnou slabostí, nešikovností 

apod. Příčiny šikany jsou velice rozmanité, především jsou ale individuální, dané 

vlastnostmi oběti i agresora. Pro někoho může být motivem vytváření zábavy              

pro skupiny, někdo se předvádí před druhým pohlavím, někdo chce cítit moc                 

a nadřazenost.  

Častěji najdeme šikanu mezi chlapci, jak v pozici oběti, tak i agresora.               

U chlapců bývá více použito fyzické násilí, u dívek spíše slovní. U dívek je mnohem 

častější nepřímá šikana, než ta přímá. Obětí šikany ubývá s věkem, u agresorů to záleží 

na pohlaví, spíše ubývají šikanující dívky. Méně šikany najdeme na výběrových 

školách, kde působí kvalifikovanější pedagogičtí pracovníci a studenti jsou více 

motivovaní k učení. Naopak více šikany bývá na specializovaných školách. Ohroženy 

jsou také internáty, dětské domovy, diagnostické ústavy apod. (Říčan, Janošová, 2010) 

Jak uvádí Martínek (2009), u šikany můžeme mluvit o několika typech agresorů. 

První je agresor hrubý, fyzický, který k týrání své oběti používá fyzické převahy a síly. 

Jejich intelekt je často v pásmu lehké subnormy, ale není to pravidlo. Agresor může být 

i jemný, kultivovaný, který je často v očích učitelů sociometrickou hvězdou třídy, která 

je všem ochotna pomoci. Po odchodu učitele je často tzv. šedou eminencí, má své lidi, 

kteří díky jeho příkazům spouští tvrdou šikanu. Další osoba, kterou mívají učitelé 

poměrně rádi, je srandista, který si nepřipouští žádné starosti a zodpovědnost. Pokud 

však někoho šikanuje a přijde se na to, často to vykládá jako srandu a dovolává             

se takového potvrzení i od ostatních. Posledním typem agresora může být dítě, jehož 

rodina ve výchově preferuje nadbytek materiálních věcí a díky tomu potom spouští 

ekonomickou šikanu. Ta se projevuje tak, že opovrhuje dětmi, které nemají 

nejmodernější elektroniku, značkové oblečení apod. 
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Součástí šikany může být i tzv. kyberšikana, která představuje zveřejňování 

pomluv, choulostivých informací atp. na internetu. Pokud se jedná o obrázky, tak bývají 

často upravované, aby byla oběť co nejvíce zostuzena. Při kyberšikaně může agresor 

dokonce zůstávat skrytý, nemusí to tedy za každou cenu být silný útočník.  (Říčan, 

Janošová, 2010) 

 

8.4. Sexuální zneužívání 

Sexuální zneužívání se vyskytovalo ve všech dobách a kulturách, hodně kolísala 

citlivost a vnímavost k němu. Sexuální zneužívání dětí je v anglosaské literatuře 

označováno jako Child Sexual Abuse (CSA). Sexuální zneužívání se dělí na dotykové     

a bezdotykové. Kontaktní je takové, při kterém dochází k pohlavnímu kontaktu               

a bezdotykové zahrnuje setkání s exhibicionisty a účast na sexuálních aktivitách,        

kde nedochází k žádnému tělesnému kontaktu. (Dunovský a kol., 1995) Jak uvádí 

Hanušová (2006), kontaktní sexuální chování zahrnuje nepenetrativní aktivity (dotýkání 

se, mazlení na genitálu nebo prsou předměty, rukou, genitálem) a penetrativní aktivity 

(sexuální proniknutí prsty nebo předměty do genitálu). Nekontaktní sexuální chování 

obsahuje verbální sexuální návrhy, sexuální exploatace dítěte, expozice genitálu 

eventuelně masturbace a voyeurismus.  

Mezi formy sexuálního zneužívání patří exhibicionismus (ukazování genitálu 

okolí), obtěžování (sexuální útok, při kterém je dítě obtěžováno, líbáno, osaháváno 

apod.), sexuální útok (dospělý se dotýká erotogenních zón dětského těla a poškozuje    

ho tím, že do něj vniká, např. prstem, jazykem nebo předměty), znásilnění (vynucené 

vniknutí do vaginy, konečníku nebo úst dítěte penisem), incest (kontaktní sexuální 

aktivita mezi dvěma osobami, kterým není zákonem dovoleno uzavřít sňatek), pedofilní 

obtěžování (kontaktní forma sexuálního obtěžován prepubertálního dítěte), sexuální 

turistika a skupinové zneužívání (dětská pornografie a prostituce) a sexuální útok 

s následkem smrti. (Dunovský a kol., 1995) 

Hanušová (2006) uvádí, že aby sexuální chování mohlo být označeno                 

za zneužívání, mělo by splňovat tři podmínky. První je, že by aktér měl být starší            

a zralejší než dítě, druhou že je aktér v pozici autority nebo v pečovatelském vztahu 

k dítěti a třetí, že si aktivity vymáhá silou nebo podvodem. Sexuální zneužívání může 

být v rodině, tedy intrafamiliární (tedy incest, nevlastní otec, matka, adoptivní otec, 
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dědeček, vlastní sestra, bratr, polobratr, strýc, teta), nebo mimo rodinu, tedy 

extrafamiliární (učitel, soused, vychovatel, člověk na hlídání, osoba známá dítěti, osoba 

známá rodině, jiný příbuzní, dobrý rodinný přítel apod.). Při jednorázovém zneužití      

se nejčastěji jedná o naprosto neznámého útočníka. Podle Dunovského a kol. (1995), 

jsou pachatelé většinou muži, ale existují i případy, kdy obtěžuje žena. Jde většinou       

o nenápadné lidi s tzv. dobrým vztahem k dětem, kteří pocházejí ze všech sociálních 

vrstev.  

 

8.5. Komerční sexuální zneužívání dětí 

Fenomén komerčního sexuálního násilí bývá označován i jako Commercial 

Sexual Exploitation of Children (CSEC) a představuje formu sexuálního zneužívání 

dětí. Definuje se jako každé užití dítěte k sexuálnímu účelu za finanční nebo jinou 

odměnu. Rozlišují se tři formy CSEC – dětskou prostituci, dětskou pornografii a obchod 

s dětmi pro sexuální průmysl. (Dunovský a kol., 2005; Vaníčková, 2005 in Milfait, 

2008) 

Dětská pornografie je definována jako jakýkoliv zvukový nebo obrazový 

materiál, který používá děti v sexuálním kontextu. Slovo pornografie je odvozené 

z řeckého slova porne (děvka) a graphein (psát). Uvádí se, že sexuální bysnys               

je srovnatelný s obchodem se zbraněmi a drogami, protože dětská pornografie              

je nejziskovější odvětví filmového průmyslu. Dětská prostituce a pornografie jsou 

hodně provázány. Ukazuje se, že až 38% prostituujících dětí je zneužíváno i k výrobě 

pornografického materiálu a 80% z nich má zkušenost, že si jejich zákazníci aktivity 

s nimi prováděné točí na kameru nebo fotí.  (Gordon, 1991 in Vaníčková, 2005) 

Jak uvádí Milfait (2008), prostituce dětí vychází z mnoha faktorů. Často            

ji provozují děti z chudých nebo neúplných rodin, se kterými se v rodině špatně zachází. 

Značnou část trhu tvoří pedofilové, tedy jedinci sexuálně přitahovaní pohlavně 

nedospělými dětmi. (Hanušová, 2006) Věk dětí zneužívaných k prostituci se v Evropě 

pohybuje mezi 12. a 18. rokem. Podle Evy Vaníčkové (2005) se čtvrtina z těchto dětí 

k prostituci dostala přes osobní zkušenost s pornografií, dvě třetiny byly v dětství 

zneužívány a většinou se jedná o dívky.  

V Evropě jsou děti obchodovány do mnoha zemí Evropské unie, hlavně             

ze západní Afriky a východní Evropy. Obchodování s dětmi se popisuje pomocí „push 
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faktorů“, které vedou dítě nebo dospělého k tomu, aby opustil místo, nebo „pull 

faktorů“, které rozhodují o místě, do kterého se oběti přesouvají nebo jsou 

přemísťovány. Push faktory zahrnují chudobu, rozpad rodiny, nízkou úroveň vzdělání, 

diskriminaci či marginalizaci, války a ozbrojené konflikty, pull faktory představují 

ekonomické rozdíly mezi regiony, které způsobují to, že se chudé oblasti jeví jako 

slibný zdroj živobytí. Obchod s dětmi může mít několik podob – pracovní 

vykořisťování, zneužívání při práci v domácnosti, sexuální vykořisťování, vojenské 

povinnosti, ekonomické sňatky, nezákonná adopce, zneužívání dětí při hrách a zábavě, 

žebrání a obchod s lidskými orgány. (Milfait, 2008) 

Podle Hanušové (2006) je sexuální turismus poměrně nový jev, který souvisí   

se zahraniční turistikou jako se stále častější záležitostí. Cizinci přijíždějí do cizí země 

se záměrem vyhledat dítě k tomu, aby s ním navázali sexuální kontakt.  

 

8.6. Zanedbávání dětí 

„Zanedbávání a nezájem o duševní či tělesné zdraví dítěte a jeho výchovu           

a vzdělání zahrnuje jednání pečovatele, který odmítá či nedovede poskytnout péči 

nezbytnou pro duševní a tělesné zdraví dítěte.“ (Hanušová, 2006, str. 15)  

K hlavním formám zanedbávání patří tělesné zanedbávání (např. neuspokojování 

fyzických potřeb, jídla apod.), zanedbávání bezpečí (ponechávání bez dozoru), citové 

zanedbávání (neuspokojování emocionálních potřeb) a zanedbávání seberealizace 

(zanedbávání výchovy a vzdělávání, bránění ve školní docházce). (Fischer, Škoda, 

2009) 

 

8.7. Zvláštní formy CAN 

8.7.1. Münchhausenův syndrom by proxy 

Tento syndrom patří v MKN-10 do skupiny předstíraných poruch, protože 

spočívá ve vymýšlení příznaků nějakého onemocnění nebo postižení. To potom vede 

k léčení, které neodpovídá objektivní realitě. Tyto problémy pak může dospělý přenést   

i na dítě a dospělý potom může mít nějaké výhody. (Fischer, Škoda, 2009) 

Existují případy, kdy rodiče vedle úmyslných otrav různými léky, si u dětí 

vymýšlejí nejrůznější příznaky a onemocnění, případně je „uměle vyrábějí“ tak,          

aby pro ně bylo dítě léčeno a vyšetřováno. Tento syndrom popsal už v roce 1977 
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Meadow a použil přitom Asherovo označení z roku 1951. U dětí je syndrom doplněn     

o slovo „v zastoupení“ (by proxy), což se vztahuje k rodičům zveličujícím                     

či předstírajícím potíže svých potomků. (Dunovský a kol., 1995)  

 

8.7.2. Systémové týrání 

„Systémové týrání či zneužívání se označuje také jako druhotné ubližování 

(sekundární viktimizace).“ (Dunovský a kol., 1995, str. 97) Dochází k němu paradoxně 

v situacích, které mají dětem pomáhat, jako je například neprávem oddělené dítě          

od rodiny a umístěné do ústavní výchovy, nebo nedůvěru ve výpověď dětí v ohrožující 

situaci. Uvedené situace vedou k rozvoji sociálního traumatu, dítě sekundárně 

viktimizují a stávají se pro něj hodně zatěžující. (Vaníčková, 2005) 

„Tato forma týrání je působena systémem, který byl založen pro pomoc               

a ochranu dětí a jejich rodin a kterému jsou rodiny vystaveny. Zvláště závažné jsou 

takové systémy, které řeší problém dítěte a jeho rodiny automatickým odebráním dítěte 

z rodiny, aniž by jí byla nejdříve poskytnuta potřebná podpora a pomoc. Dále sem patří 

nedostatečná péče o děti v problémových a dysfunkčních rodinách nebo špatná              

či nedostatečná péče v denních zařízeních, ve školách apod.“  

(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/souteze/2006/sod/tyrani/1_tyrani.pdf) 

 

8.7.3. Organizované zneužívání dětí 

Jedná se o zneužití mnoha pachateli, kteří se spojili za určitým cílem v určitém 

časovém rozměru zneužívání dětí. Organizované zneužívání můžeme také považovat     

za aktivity mnoha pachatelů, z nichž často někdo nebo všichni nepatří do rodiny oběti. 

(Dunovský a kol., 1995) 

„Uvádí se, že tento typ syndromu je tvořen sítí uživatelů, kteří se účastní 

sexuálních aktivit s dětmi, sítí zneuživatelů, kteří získávají děti k sexuálnímu 

zneužívání, prostitucí dětí, pornografickým kruhem dětí nebo každým sexuálním 

zneužitím více než jedním člověkem.“  

(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/souteze/2006/sod/tyrani/1_tyrani.pdf) 

 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/souteze/2006/sod/tyrani/1_tyrani.pdf)
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/souteze/2006/sod/tyrani/1_tyrani.pdf)
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8.7.4. Rituální zneužívání 

„Rituální zneužívání patří mezi sexuální obtěžování a zneužívání. Podle            

La Fontainové (1993) je definováno jako takové zacházení s dětmi, které se uskutečňuje 

v souvislosti s nějakými symboly, které mají náboženskou, magickou či nadpřirozenou 

charakteristiku a jsou součástí organizovaného společenství.“ (Vaníčková, Provazník     

a kol., 1999, str. 89) 

„Mc Fadyen definuje rituální zneužívání jako fyzické, psychické nebo sexuální 

ubližování dítěti spojené s opakovanými aktivitami, jejichž účelem či smyslem je spojit 

toto zneužívání s náboženským, magickými nebo nadpřirozeným kontextem.“ 

(Dunovský a kol., 1995, str. 102) 

Jedná se o typ zneužívání, který je pro dnešní dobu velmi neuvěřitelný svými 

příznaky a rysy. Občas z nich lze cítit fanatismus, což způsobuje zlehčování jejich 

věrohodnosti. (Dunovský a kol., 1995) 

 

9. Násilí páchané na dospělých 
9.1. Muži jako oběti násilí 

V poslední době se začínají v odborné literatuře objevovat zmínky o tom,          

že i muži mohou být obětí násilí. Stává se tak především v tzv. jednogenderových 

institucích, jako je například vězení nebo armáda. Vyskytuje se zde zejména sexuální 

násilí, které slouží nejen k náhražkovému uspokojení sexuálního pudu, ale také 

k ponížení určitých mužů, kteří jsou poté tlačeni k výkonu ženských rolí (mají tedy 

poskytovat stejné služby, jako obvykle poskytují ženy mužům na svobodě). Dochází 

také k mezigenderovému násilí (tedy žen vůči mužům) a to především v tzv. privátní 

sféře (domácí násilí). Muži jsou oběťmi domácího násilí podle odhadů ve 2-5% případů. 

Rozvoj výzkumu této problematiky záleží hlavně na odvaze mužů výzkumníků 

k překonání tabuizované mužské zkušenosti. Násilí vůči mužům je obtížně 

prokazatelné, protože se většinou jedná o rafinované formy psychického, verbálního      

a emocionálního násilí a vydírání. (Špatenková, 2011) 

Jak uvádí Špatenková (2011), fyzické násilí je doménou mužů (podle výzkumu   

1 vražda manžela připadá na 10 vražd manželek). To ovšem neznamená, že se tento 

druh násilí u mužů nevyskytuje. Muži jsou často neochotni vyhledat 

institucionalizované formy psychosociální pomoci, protože je pro ně týrání velmi 
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ponižující a stydí se vyhledat jakoukoli pomoc. Týrání mužů nekoresponduje 

s tradičním pojetím mužské role a není sociálně akceptováno. Od mužů se očekává 

odvaha, síla, statečnost, schopnost ubránit se, protože se předpokládá vyšší fyzická 

zdatnost než u žen. Týraný muž potom ve svém okolí vyvolává nejistotu, pohoršení 

nebo údiv. I pracovníci v pomáhajících profesích pociťují při setkání s týranými muži 

rozpaky, ale někdy také hněv nebo pohrdání.  

Násilím bývají ohroženi především submisivní, neagresivní a spíše femininní 

muži, kteří svými partnerkami bývají popisováni jako „ňoumové“, muži s nějakým 

handicapem a sklony k nadváze. Zpravidla špatně navazují sociální (i partnerské) 

kontakty, nemají vytvořenou sociálně podpůrnou síť a se svojí partnerskou se seznámili 

na inzerát (často si ho podávají sami). Ovšem i jiní muži, mnohdy velmi maskulinní, 

bývají často pod silným psychickým tlakem a nejsou ušetřeni ani fyzických útoků         

ze strany svých partnerek. Muži bývají také oběťmi mezigeneračního domácího násilí, 

kterého se vůči nim dopouštějí většinou jejich dospělé děti. (Špatenková, 2011)  

Podle Čírtkové (2008) lze v současnosti v odborné literatuře nalézt velmi 

rozmanitá stanoviska ohledně toho, kolik obětí domácího násilí tvoří týraní muži a kolik 

procent domácího násilí jde na vrub agresivních žen. Obecně panuje názor, že velký 

rozptyl nálezů je způsoben rozdílností v definicích domácího násilí. Výzkumníci často 

zkoumají zcela odlišné podoby partnerského násilí,  ale nakonec je při interpretaci 

výsledků podřadí pod pojem „domácí násilí“. Experti již dlouho upozorňují na rozdíly 

mezi tzv. obecným párovým násilím  (startérem je konflikt) a mezi skutečným domácím 

násilím (startérem může být cokoli). Obecné párové násilí představuje spontánní             

a situační  agresivní reakci na konfliktní situaci, oba partneři se pak mohou v rolích 

agresora a oběti střídat. Podstatou domácího násilí je však systematické týrání jednoho 

partnera druhým. Jaderným znakem domácího násilí je tedy zjevná, dlouhodobá 

vztahová asymetrie.  

„V kvalitativních a kvantitativních rozhovorech pilotní studie Pešákové a kol. 

Muži a domácí násilí (2011) byly jmenovány rozdílné formy a stupně závažnosti násilí, 

od lehkých fyzických napadení (např. pohlavek) až po systematické týrání. Více         

než čtvrtina všech mužů (26,8 %) vypověděla o fyzickém napadení aktuální nebo 

poslední partnerkou. K tomu se počítají i častější lehká fyzická napadení (např. vzteklé 

strkání, lehké pohlavky, kopnutí, kousání a škrábání) a vzácněji těžší násilné jednání 
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(např. bití, škrcení, násilí se zbraněmi). Téměř čtvrtina postižených týráním ze strany 

partnerky (zhruba 4 % všech dotazovaných) utržila fyzická zranění způsobená útokem 

partnerky. Stejný počet už měl někdy strach, že přitom bude vážně nebo životu 

nebezpečně zraněn. V horizontu celého života zažilo 9 % mužů, kteří byli postiženi 

násilím ze strany partnerky, častěji než třikrát fyzické napadení nebo sexuální násilí       

v partnerství. Ještě častěji se však mluví o psychických zásazích v rámci partnerství. 

Nápadná je jmenovaná část v oblasti sociální kontroly. Každý pátý muž udává,            

že je jeho partnerka žárlivá a znemožňuje mu kontakty s dalšími lidmi. K sociální 

kontrole patří např. také, že partnerka kontroluje poštu, telefonáty a emaily nebo 

partnera omezuje, když se setkává s přáteli, známými nebo příbuznými.                    

Osm dotazovaných (4,2 %) odkazuje na zastrašování, urážky a ponížení. O jiných 

formách psychických nebo verbálních zásahů ve společném soužití vypovídají muži      

v menší míře.“  

(http://www.nasilinamuzich.cz/wp-content/uploads/muzi.pdf) 

„Na základě kvalitativních výzkumů je známo, že pro některé muže je rozchod    

s násilnickou partnerkou velmi těžký. Tito muži se často necítí být emocionálně            

ve stavu provést rozchod důsledně. Přitěžující okolnost může být, když násilnická 

partnerka používá vůdčí genderové stereotypy, aby svého partnera vydírala                    

a aby zamezila rozchodu, který partner požaduje. Nejvíc jsou touto situací muži 

ohroženi, pokud jsou ve hře společné děti a oni by s nimi pak měli ztratit kontakt. 

Otcové si na sebe mohou naložit specifické problémy, když žijí v násilném vztahu. Není 

zde „jen“ stud, že se jim něco takového děje, ale též zkušenost, že jim nikdo neuvěří – 

ani v rámci systému pomoci nebo např. na úřadu sociálně-právní ochrany dětí – nebo že 

je nikdo nebude brát vážně.“  

(http://www.nasilinamuzich.cz/wp-content/uploads/muzi.pdf) 

 

Zvláštnosti domácího násilí na mužích a prevence 

Podle Ondráčka (2009) se u mužských obětí nápadně často setkáváme s tím,      

že muži se nedefinují (necítí) jako oběti domácího násilí. Týraný muž sám sebe dlouho 

nevnímá jako osobu ohroženou domácím násilím, tj. nedochází k percepci viktimizace. 

To se projevuje v jeho eventuálních kontaktech s úřady či policií. Problematické 

chování partnerky, pokud pronikne k úřadům, bývá zpočátku interpretováno jako 

http://www.nasilinamuzich.cz/wp-content/uploads/muzi.pdf)
http://www.nasilinamuzich.cz/wp-content/uploads/muzi.pdf)
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izolované přestupky. K diagnóze „domácího násilí“ dochází často opožděně                  

až v důsledku vyhrocení situace.  

„Fakta v teorii i výzkumu nasvědčují tomu, že specifickým aspektem domácího 

násilí na mužích je to, jak na něj společnost reaguje. S určitým zjednodušením           

lze  „jádro“ problému “domácí násilí na mužích“ spatřovat v pochodech sekundární 

viktimizace. Přijmout před svým okolím roli oběti je pro muže často destabilizující         

a diskreditující životní situace. V soukromém, profesním i společenském kontextu je 

pro muže role oběti domácího násilí často ponižující, diskvalifikující a tudíž druhotně 

traumatizující. Právě tento moment může sehrávat důležitou roli v procesech percepce 

viktimizace neboli prožívání a uvědomování si role oběti u týraných mužů.“  

(http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili/) 

Prevence násilí na mužích by měla být zaměřena na bourání předsudků v širším 

sociálním kontextu, zejména k odtabuizování spojení mezi mužskou identitou a obětí. 

Na muže se vztahují jak mýty ohledně domácího násilí u žen a zároveň také předsudky 

souvisí s genderovými stereotypy. Obojí má za následek nevyhledávání odborné pomoci 

či svěření se někomu z rodiny či přátel. Okolnost, že by nějaký muž byl                       

tzv. „pod pantoflem“, společnost příliš neoceňuje a často nenabízí dotyčnému podporu 

nebo pomoc. (Buriánek, Kovařík, 2006) 

 

9.2. Ženy jako oběti násilí 

Násilí na ženách a dívkách má po celém světě mnoho forem, od fyzického          

a sexuálního zneužívání, vraždy dětí na základě pohlaví, sexuální obtěžování, intimní 

násilí, znásilňování, nucené prostituce a otroctví žen, systematické znásilňování v době 

války apod. Bylo by třeba podniknout mnoho kroků, aby bylo násilí proti ženám 

odsouzeno jako porušování základních lidských práv. Násilí v životě ženy je v různých 

kulturách odlišné, souvisí i s dalšími aspekty situace žen jako jsou jejich povinnosti, 

práva, ochrana v rámci rodiny, sociální, politické, ekonomické a náboženské souvislosti. 

(Adler, Denmark, 1995) 

Asi 38 % žen v České republice zažilo během života některou z uvedených 

forem násilí ze strany svého partnera (současného nebo bývalého manžela/přítele)          

a stejně tolik žen (37 %) má zkušenosti s násilím ze strany jiného muže, než partnera 

(kamaráda, známého, jiného příbuzného, cizího muže). Celkově zažilo alespoň jednu     

http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili/)
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z forem agrese během svého života 59 % žen. Mezi nejčastěji uváděné typy násilí,        

se kterými měly ženy zkušenost, patří vyhrožování fyzickým ublížením, strkání a tahání 

za vlasy, facka, úder pěstí a osahávání. Těžké formy násilí jako škrcení, popálení, 

použití nože nebo pistole uvedlo okolo 5 % žen. (Pikálková, 2003) 

Ženy jsou často obětí rodinného násilí, kdy pachatele je manžel nebo důvěrný 

partner. Každá třetí týraná žen takové násilí nehlásí a nevolá o pomoc. Někdy                

to zdůvodňují tím, že to je v jejich rodině zvykem, nebo že je to výrazem manželovy 

lásky. Fyzickému násilí ze strany manžela je vystaveno 13 – 16% žen, a v případě,       

že počítáme všechny druhy násilí, tak je to až 35% žen. Ženy se často za svou situaci 

stydí, což jim brání vše přiznat a požádat o pomoc. Existují také další důvody, jako 

například opuštění dětí, vyrůstání dětí bez otce, ekonomické faktory, obavy z reakce 

okolí apod. (Haškovcová, 2004) 

Míra viktimizace ze strany partnera je ve všech případech vyšší vyjma 

osahávání, pokusu o vynucený sexuální styk a jiného sexuálního násilí, které jsou 

častější u neznámých pachatelů. Pravděpodobnost viktimizace ze strany partnera je 

výrazně vyšší jak v případech „lehčích“ forem násilí, tak u vážnějších forem napadení 

(facka, úder pěstí, škrcení).  V případě násilí ze strany jiného muže než partnera byl 

agresorem nejčastěji cizí muž, kamarád nebo známý. Agrese směrovaná od manžela je 

výrazně tvrdší a nabývá závažnějších forem ve srovnání s násilím ze strany jiných mužů 

než partnerů. Násilí uvnitř partnerského vztahu současně zahrnuje relativně méně 

sexuální agrese, než je tomu v případě agrese „zvenčí“. (Pikálková, 2003) 

Ženy mohou být násilí vvstaveny i mimo rodinu, například jako oběti cizího 

násilníka v podobě znásilnění, jako oběti obchodu s bílým masem nebo mohou být 

týrány v zaměstnání. (Haškovcová, 2004) 

Profil násilného incidentu od cizích mužů zahrnuje menší intenzitu závažných 

forem fyzické agrese a naopak více agrese sexuální, než v případě násilí v rámci 

partnerského vztahu (kromě „vynuceného sexu“, kde je situace opačná). Struktura 

výskytu násilného incidentu je vyrovnanější v případě incidentu mimo partnerský vztah: 

okolo pětiny všech případů se odehrálo doma, 15 % pak v baru, 13 % na pracovišti         

a dalších 13 % venku v přírodě. Necelá desetina případů proběhla přímo na ulici.           

V případě agrese ze strany partnera velká většina incidentů proběhla doma. (Pikálková, 

2003) 
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Často diskutovanými faktory v souvislosti s problematikou domácího násilí jsou 

sociální charakteristiky obětí a agresorů, a z nich zejména vzdělání, sociální postavení    

a příjem.  Vzdělání oběti nehraje v případě násilí ze strany partnera významnou úlohu, 

ale zcela jinak je to již v případě socioekonomického postavení (zvýšené riziko zažít 

násilí ze strany partnera mají nezaměstnané ženy). V případě násilí mimo partnerský 

vztah hrají sociální charakteristiky podstatně méně jednoznačnou úlohu. O něco vyšší 

pravděpodobnost stát se obětí násilí mají ženy se základním vzděláním. Velký podíl žen 

se základním vzděláním ve věkové kategorii 18 – 24 let, je zároveň jednou ze dvou 

věkových skupin nejvíce ohrožených viktimizací. (Pikálková, 2003) 

Podle Vykopalové (2002) není řešení situace domácího násilí obětí jednoduché, 

protože je třeba souhlas obětí k zahájení trestního stíhání partnera. Tato podmínka        

již podle současných zákonů neplatí. Od té doby už se jedná o „veřejné tajemství“, 

protože začne nátlak na oběť od násilníka nebo jeho právního zástupce k odvolání 

trestního stíhání. Pokud stále žijí partneři ve společné domácnosti, mohou                      

se prokazatelné formy násilí vystřídat za méně zjevné. Často to způsobí snížení 

věrohodnosti výpovědi a oběť proto obvinění stahuje a snaží se uplatnit nějakou 

preventivní strategii. Tou může být vyhýbání se, projevy vstřícnosti, nebo vlastní 

ústupky. (Vykopalová, 2002) 

Rada Evropy v roce 1995 vyhlásila Mezinárodní den proti násilí na ženách     

(25. listopadu) a také v České republice se rozvíjí mnoho aktivit v tomto směru. 

Týraným ženám pomáhá Koodinační kruh prevence násilí na ženách, což je zastřešující 

organizace pro mnoho neziskových organizací a občanských sdružení. Dalšími 

známými sdruženími je například Nadace ROSA, ELEKTRA, La Strada nebo proFem. 

(Haškovcová, 2004) 

Následkem násilí ze strany partnera může být pracovní neschopnost kvůli 

fyzickému napadení, nebo dokonce i psychické poruchy, od deprese, úzkostí                

až po fobie. Řada obětí se za svou situaci stydí, proto utápí žal v alkoholu nebo, 

sedativech či jiných lécích. Někdy se vyskytují i pokusy o sebevraždu, někdy                

až dokonalé sebevraždy. (Vykopalová, 2002) 

 

 

 



47 

 

9.3. Partnerské násilí 

Jednotná definice pojmu domácí násilí prozatím neexistuje. Domácí násilí 

zahrnuje všechny druhy fyzického, sexuálního, psychického a ekonomického násilí, 

charakteristické je opakování, dlouhodobost a zvyšování intenzity okolí. Obětí                

i pachatelem se může stát kterýkoli člen rodiny. Obecně lze proto domácí násilí rozlišit 

na partnerské a mezigenerační. Za mezigenerační považujeme násilí směřující od rodičů 

k dětem nebo naopak. Partnerským násilím se rozumí násilné chování v intimních 

vztazích. (Marvánová – Vargová a kol., 2007) 

Formy partnerského násilí se mohou vyskytovat v různých kombinacích. 

Psychické násilí zahrnuje nadávky, podezírání, podceňování, zesměšňování nebo 

ponižování. Izolací je míněno zabraňování v kontaktu s rodinou či přáteli, 

pronásledování, kontrolování telefonů apod. Ekonomická kontrola znamená 

omezování přístupu k penězům, zákaz chodit do práce nebo se vzdělávat. Další formou 

je vydírání (nátlak), kam spadá vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, 

rozkazování, odpírání spánku nebo potravy. Možné je také vyhrožování sebevraždou, 

nebo jiným destruktivním činem, fyzické násilí (bití, fackování, pálení, škrcení)             

a sexuální násilí (znásilnění, nucení násilím k sexu či sexuálním praktikám, odpírání 

sexu). (Marvánová – Vargová, 2007) 

Jak uvádí Marvánová – Vargová (2007), partnerské násilí se rozlišuje na dva 

zcela odlišné fenomény – běžné partnerské násilí a patriarchální teror. Někteří autoři 

navrhují užívání pojmu „týrání“ pro případ dlouhodobého zneužívání. Mnoho autorů      

se shoduje na tom, že problematika partnerského násilí není genderově neutrální. Ženy 

se stávají oběťmi partnerského násilí častěji než muži. Podle statistik se i muži stávají 

oběťmi násilí, ale v jiné podobě (nevedou tak často k fyzickým zraněním). 

Pachatelé partnerského násilí mají velmi rigidní představy o partnerském vztahu, 

nebo o rozdělení mužských a ženských rolí. Mnozí z nich byli v dětství sami týráni, byli 

svědky násilí vůči matce, nebo zažívali citovou deprivaci. Často se stává, že v jejich 

původních rodinách byl nedostatek úcty k ženám či dětem, a díky tomu se během 

vývoje naučili, že za určitých okolností je potřebné užít násilí. Pachatelé partnerského 

násilí mají tendenci se na ženy dívat jako na svůj majetek, proto považují za své právo 

své partnerky kontrolovat a vychovávat. (Bourcet, Gravillonová, 2006) Podle výzkumu 

v ČR z roku 2005 došli autoři k závěru, že osobnost pachatele partnerského násilí lze 
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popsat jako „anomální až psychopatickou osobnosti, s rysy impulzivity, poruchami 

seberegulace, rigidity, sebenejistoty, s nedostatečným smyslem pro realitu, ale celkem 

dobrou sociální kompetencí, s rysy labilní až impulsivní afektivity, jež není dostatečně 

zvládána rozumem a sníženou odolností vůči zátěži.“ (Netík, Voňková, 2005                

in Bourcet, Gravillonová, 2006, str. 116) 

 

9.4. Sexuální vykořisťování žen – obchod se ženami 

„V posledních letech minulého tisíciletí narostla migrace prostitutek,           

s čímž souvisí i násilí, které využívá přirozeného pohybu prostituce k násilnému 

obchodu s lidmi v sexuálním průmyslu a vyváží prostitutky za zákazníkem. 20. století 

bylo století rozrůstajícího se obchodu se ženami pro sexuální průmysl, jehož doménou 

je jihovýchodní Asie.“ (Vaníčková, 2005, str. 23) 

„Boj proti obchodování s lidmi patří mezi největší výzvy současnosti, a to nejen 

v České republice, ale i v zahraničí. Obchodování s lidmi je jednou z nejzávažnějších 

forem organizovaného zločinu a díky ohromným ziskům, které pachatelům z této 

činnosti plynou, i jednou z nejvýnosnějších. Vzhledem k tomu, že obchod s lidmi má 

celou řadu forem a podob, musí i opatření proti němu být stejně široká a komplexní.      

Z tohoto důvodu je již od roku 2003 Ministerstvem vnitra, ve spolupráci s dalšími 

resorty, vypracovávána Národní strategie boje proti obchodování s lidmi.“  

(http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx) 

9.5. Stalking 

 „Stalking je obecně velmi nebezpečný fenomén, jedná se o úmyslné, zlovolné 

pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje 

její bezpečnost.“ (Buskotte a kol., 2008, str. 47) Stalking byl dlouho opomíjen, přestože 

je to jedna z podob násilí. Jeho hlavním znakem je posedlost pachatele určitou osobou, 

kterou potom systematicky obtěžuje a věnuje jí nechtěnou pozornost. Pachatelé           

své oběti neustále telefonují, posílají jí dopisy, nechávají jí podivné vzkazy, stávají   

před jejím domem, sledují ji, zahrnují květinami a dárky apod. Mnozí začnou také ničit 

majetek oběti – například auto nebo dům. (Buskotte a kol., 2008) 

Podle Čírtkové (2008) se psychologické studie na téma pachatelé stalkingu 

většinou přiklánějí k názoru, že větší vliv mají osobnostní než situační faktory.              

U většiny pronásledovatelů se objevuje tzv. nejistá vazba, která se projevuje nejistotou, 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx)
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agresivitou a závislostí ve vztahu. Stalking volí muži většinou proto, že neumí řešit 

problémy ve vztahu, oproti tomu ženy jej volí zcela záměrně. Pronásledovatele můžeme 

rozdělit do 6 typů podle toho, koho pronásledují (na politiky, bývalé partnery, celebrity, 

odmítající potenciální partnery a na oběti, ke kterým je vede zištná motivace nebo 

vášeň).  

Konstantní obtěžování vede u obětí k určitému neklidu a někdy dokonce 

k psychosomatickým potížím (žaludeční potíže, noční můry, deprese). Následkem může 

být také panika nebo uvažování o sebevraždě. Kromě problémů zdravotních se objevují 

také problémy sociální (potíže s navazováním kontaktů, pocit ohrožení na veřejných 

místech apod.) a finanční (nucená změna života a životního stylu). (Buskotte a kol., 

2008) 

 

9.6. Násilí na pracovišti 

„Násilí na pracovišti je definováno jako psychický nebo psychologický akt proti 

zaměstnanci, včetně psychických či verbálních útoků, výhrůžek, nátlaku, zastrašování 

nebo jiného obtěžování. Tři hlavní teoretické základy řešení příčiny násilí na pracovišti 

jsou hodnocení osobnosti a charakteristik násilných typů jedinců, nesprávný screening    

a ověření potenciálních zaměstnanců a nastavení vnitřní organizace, které má dopad     

na násilí na pracovišti.“ (Rapp-Paglicci, Roberts, Wodarski, 2002, str. 349)  

Vztahy na pracovišti mohou být od vynikajících až po nepřátelské, a podstatou 

nepříznivých vztahů na pracovišti mohou být specifické formy násilí – mobbing               

a bossing. (Haškovcová, 2004) 

Mobbing (z angl. to mob = vulgárně vynadat, vrhnout se) představuje psychický 

teror na pracovišti – zjednodušeně šikanu mezi kolegy. Mobbing úzce souvisí 

s bezpečností práce, protože pod jeho vlivem může u oběti dojít k poklesu koncentrace 

pozornosti, čímž může vzniknout více chyb nebo selhání. (Svobodová, 2008) Mluvíme 

o něm tehdy, pokud je někdo opakovaně systematicky šikanován. Vytváří                      

se z nerovnováhy sil a zrcadlí vztah viníka a oběti. (Herzog, 2009)  

Pojem bossing je odvozen od slova boss, tedy šéf. Jedná se tedy o takovou 

formu násilí, kdy je tvůrce násilí nadřízený a jeho cílem je někdo z podřízených. 

Předpokladem je tedy vztahová asymetrie. (Haškovcová, 2004) Mezi základní příčiny 

patří negativní vlastnosti nadřízeného, jeho strach o pracovní pozici a žárlivost             
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na schopnosti či vzdělání pracovníka v podřízeném postavení. (Pauknerová a kol., 

2006) 

Haškovcová (2004) uvádí, že se někdy pro násilí na pracovišti používá v českém 

prostředí obecnější pojem šikana. Projevuje se psychickými i fyzickými útoky, ale díky 

tomu, že psychické násilí dlouho není vidět, je častěji tento pojem spojován s fyzickým 

násilím. Četnost útoků je alespoň 1 týdně a po dobu šesti měsíců. Spouštěcím 

mechanismem bývá konflikt, po kterém nedojde k usmíření. Vznik mobbingu mohou 

zapříčinit faktory jako špatná organizace, neustálá časová tíseň, stres z přetížení, 

jednotvárná práce, chybný styl řízení nebo konkurenční tlak. 

 

9.7. Násilí na ulici 

Lidé, kteří nikdy nezažili, že by je někdo obtěžoval na veřejnosti, patří               

ke šťastné menšině. Člověk, který takto obtěžuje, může být nepříjemný opilec, žebrák, 

hvízdající stavební dělník nebo podivín vydávající zvláštní zvuky případně mumlající 

sexuální narážky. Může to být také někdo, kdo na nás neustále mluví, přestože chceme, 

aby nás nechal na pokoji. Obtěžování na ulici může být sice iritující, ale to, co nás může 

velmi zneklidňovat, je jeho potenciál k násilí. (Marrewa, 2002) 

Pouliční nepokoje v civilizovaných zemích většinou bývají spojené s nějakými 

promyšlenými organizovanými akcemi na protest vůči něčemu, často proti nějaké akci. 

Někdy se stává, že jsou výsledkem náhodného impulzu agresivního davu, kterým 

mohou být například fotbaloví fanoušci. Nejlepší obranou proti takovým nepokojím je 

se jich neúčastnit, případně se brzy vzdálit. Pokud je nějaká taková akce předvídána, 

vydává Ministerstvo vnitra ČR nebo Policie ČR pokyny k tomu, jak se při ní chovat. 

(Smejkal, Schelová Bachrachová, 2011) 

 

9.8. Násilí ve sportu 

Jak uvádí Coakley (2001) v Sekotově knize Sociologické problémy sportu, 

„Násilí ve sportu vyjadřuje užití „nepřiměřené fyzické síly, která může být možným 

zdrojem či příčinou ublížení na zdraví nebo ničení.“ Agresivita označuje „verbální        

či fyzické chování založené na principu ovládat, řídit či zranit jinou osobu“. 

Zastrašování se vztahuje ke zneužití slov, gest, a činů hrozících použitím násilí              

či agrese“. (Sekot, 2008, str. 122) 
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Násilí ve sportu není žádnou novodobou záležitostí, soupeření bylo už v antice 

provázeno zraněními nebo dokonce smrtí. Způsobovala to neopatrnost sportovců, nebo 

také nedbalost či úmysl v souladu s pravidly. Později sport trochu ustoupil do pozadí      

a byl zredukován na vojenskou přípravu. Docházelo k rozvíjení pravidel a rytířskému 

kodexu, čímž bylo násilí trochu redukováno. Soudové trendy ve sportu vedou k růstu 

násilí, protože se klade důraz na rychlosti, fyzické předpoklady a kromě fyzické 

agresivity je přítomna i agresivita verbální. (Sádovský, 2010) 

Podle Sekota (2008) je moderní sport už mnohem formálnější, zakazuje ty 

nejviditelnější formy násilí. Ve sportu vymezujeme 4 druhy násilí – surový fyzický 

kontakt, hraniční násilí, polokriminální násilí a kriminální násilí. Násilí je obecně velmi 

přitahováno médii, brutální hráči bývají potom terčem kritiky těch médií, která je šíří.  

 

9.9. Divácké násilí 

„Divácké násilí je společenským fenoménem, který znamená významnou            

a znepokojující formu narušování veřejného pořádku. Obecné vymezení pojmu divácké 

násilí není u nás přesně formulováno. Nejčastěji je chápáno jako násilné či jinak 

nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovním utkáním. Takové jednání          

se může uskutečnit jak na stadionu, tak v jeho okolí, případně při dopravě a přesunu 

fanoušků. Základním znakem, vymezujícím projevy diváckého násilí je jednání 

víceméně ohraničené skupiny osob, jejíž hlavní sjednocující prvek tvoří příslušnost       

k určitému klubu či k reprezentaci určité země. Takové jednání je často plánované          

a mívá opakovaný či manifestační charakter. S diváckým násilím jsou často spjaty          

i další formy protiprávního chování: rasistické projevy, poškozování majetku či chování 

ohrožující ostatní osoby na stadionu i mimo něj, včetně např. hráčů nebo rozhodčích 

(rvačky, vrhání předmětů na hrací plochu, vstup na hrací plochu…). V České republice 

se případy diváckého násilí vyskytují nejvíce v souvislosti s konáním fotbalových 

utkání u radikálních příznivců fotbalových klubů, tzv. hooligans.“  

(http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalita-146433.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d) 

 

9.10. Institucionální násilí 

„Speciální formou násilí, o které se dnes hodně hovoří, je tzv. utrpení způsobené 

institucemi, popř. nevhodnými normami, kdy je důsledkem tzv. druhotné ponižování. 

http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalita-146433.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d)
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Někdy se hovoří o systémovém týrání, které je způsobeno systémem, který byl původně 

budován s naprosto opačným záměrem.“ (Haškovcová, 2004, str. 24) 

Jak uvádí Curtin a Litke (1999), pokud je institucionální násilí chápáno úzce,   

jde o násilí umožňované a usnadňované sociálními organizacemi, které mají relativně 

jasná pravidla a formální status v rámci kultury. Některé formy tohoto násilí jsou 

omezeny národními nebo státními hranicemi, např. vzdělávací systémy, vojenské           

a policejní síly a soudní systémy. Existují i jiné druhy institucí, jejichž formální status   

je stejně jasný, ale mají mezinárodní poslání – Světová banka, nadnárodní korporace, 

mezinárodní církevní organizace a mírové organizace podporované OSN.  

Každá instituce může být obviněna z porušení jedinců uvnitř nebo mimo její 

hranice. V případě armády, jejíž funkcí je centrální řízení násilí, jsou otázky 

institucionálního násilí velmi důležité. Někdy mohou být nápomocné obdobné formy 

násilí v jiných souvislostech. (Curtin, Litke, 1999) 

 

9.11. Násilí ve válkách a v podmínkách společenských konfliktů 

Slovo válka se obecně používá k popisu konfliktu, přesto je jeho právní definice 

sporná. Otázkou totiž zůstává, jaká musí být kvantifikace (např. počet mrtvých, délka 

trvání apod.), proto se používá termín ozbrojeného konfliktu. Široká škála těchto 

konfliktů vyžaduje, aby pozorovatelé vymýšleli stále nové termíny. Proto se o nových 

válkách mluví jako o popisu konfliktu na hranici mezi tradičním pojetím války, 

organizovanou trestnou činností a porušováním lidských práv. Termín asymetrické 

válčení je úzce spojen s moderním terorismem a používá se pro konflikt mezi skupinou 

bez konveční vojenské a ekonomické síly, která se snaží zaútočit na relativně bohatou 

společnost. Útoky jsou prováděny se zbraněmi a nekonvenčními taktikami, a navíc jsou 

v rozporu s kodexy chování (politickými a vojenskými). (Krug, E. G. a kol., 2002) 

Podle Krejčířové (2006) války provázejí lidstvo odedávna, změnila se jen 

četnost, způsoby násilí a následky. Kameny a šípy, stále výkonnější střelné zbraně          

a výbušniny a zbraně hromadného ničení, takový byl vývoj vedení válek, který velmi 

ovlivnil jejich důsledky. Stále více se kromě přímých následků objevují i ty nepřímé      

a také se války netýkají už jen mužů, ale ve velké míře také civilního obyvatelstva, tedy 

i žen, dětí a starých lidi.  
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Narůstá vlna terorismu, jehož hlavním cílem jsou právě civilisté. Terorismus     

se rozšiřuje do celosvětového měřítka a vzbuzuje pocit trvalého ohrožení. Války i jiné 

formy organizovaného násilí zanechávají následky na psychickém vývoji dětí                  

i dospělých. Dlouhodobým přetrvávajícím důsledkem válek i jiných organizovaných 

konfliktů bývá nejčastěji posttraumatická stresová porucha, jejíž rozvoj je podmíněn 

závažností prožitku, ale také předcházející duševní stabilitou. (Krejčířová, 2006) 

 

9.12. Rasové násilí a genocida  

„Rasové násilí reprezentuje výraznou formu týrání, který se realizuje na úrovni 

jednotlivců i celé společnosti. „Jiný člověk“ je ten, který se viditelně odlišuje barvou 

pleti i některými způsoby svého života. Tito lidé zbytek společnosti zneklidňují a vede 

to k pocitům strachu, ohrožení a následně k odsouzení a agresi. Vliv mají také 

společenské předsudky. Nevoli může vyvolat i jiné náboženství. Lidé mohou být 

diskriminováni z důvodů odlišné víry nebo jiného světového názoru.“ (Haškovcová, 

2004, str. 25) 

Genocida je zvláštní forma násilí vyznačující se nenávistí nějaké skupiny 

obyvatelstva, která by měla být zničena. V minulosti otevřely hrůzy nacistického 

holocaustu mezinárodní diskusi, která vedle ke kodifikaci termínu v roce 1948 

v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidy. Tato úmluva vstoupila v platnost 

v lednu roku 1951. Genocida je zde definována jako úkony spáchané s úmyslem zničit 

národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu, což zahrnuje zabíjení členů 

skupiny, působení těžkého tělesného nebo duševního ublížení, ztěžování životních 

podmínek natolik, aby došlo k úplné nebo částečné destrukci, vytvoření takových 

opatření, která by zabránila rození dětí v určité skupině a násilné převádění dětí z jedné 

skupiny do jiné. (Krug, E. G. a kol., 2002) 

„Zločin genocidy je trestný podle úmluvy, stejně tak spolupáchání na genocidě    

a spiknutí za účelem spáchání genocidy, přímé a veřejné podněcování ke genocidě         

a pokus o genocidu.“ (Krug, E. G. a kol., 2002, str. 241)  

 

10.  Násilí na seniorech 
Výzkum problematiky násilí na seniorech je relativně krátkou záležitostí – 

přibližně posledních 30-40 let. Toto téma se dostalo do popředí o více než 10 let později 
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než násilí na dětech, bylo vyneseno do popředí jednak díky stárnutí populace vyspělých 

zemí a také díky stále četnějším odhaleným případům rodinného násilí právě vůči 

seniorům. (Špatenková, 2011) 

„V České republice se problematice týraných starých lidí věnuje minimální 

pozornost, přestože podle odhadů se každý rok stane obětí asi 60 000 seniorů. Podle 

ankety deníku Metro v roce 2003 považuje 10% občanů násilí na starých lidech            

za zásadní a 45% občanů za velký problém. Ani ve světě to není o mnoho lepší, kromě 

Evropské charty pacientů seniorů neexistují žádné další mezinárodní úmluvy týkající    

se ochrany seniorů před týráním.“ (Haškovcová, 2004) 

Ve vnímání násilí a jeho definiční náplni existují mezikulturní rozdíly. Dlouho 

bylo špatné zacházení se seniory pokládání za problém odehrávající se v rodinách,       

ale Hudson (2002) tvrdí, že domácí násilí není rozhodně jediný typ ubližování starým 

lidem, ale zahrnuje i špatné zacházení profesionálů se seniory. (Hudson in Vidovičová    

a kol., 2007) 

Medicínský popis tohoto jevu není příliš bohatý. Používají se anglické výrazy 

„elder abuse“ nebo „abuse of the elderly“, kromě toho také pojem zahrnující aktivní 

týrání a pasivní zanedbávání „abuse and neglect of the elderly“. „Self neglect“ neboli 

zanedbávání sebe sama bývá také popsán jako tzv. Diogenův syndrom, tedy syndrom 

zanedbaného starce. (Haškovcová, 2004) 

Staří lidé patří mezi jedny z nejrizikovějších populačních skupin. V každé zemi 

průměrně tvoří 11 – 12% obyvatel právě staří lidé a tento podíl se poměrně rychle 

zvyšuje. V ČR dosáhlo v roce 2011 procento lidí starších 65 let téměř 12,4% (1 306 243 

obyvatel) a věková kategorie starších obyvatel jak 80 let činila 3,13% z celkového počtu 

obyvatel (329 583 obyvatel). (http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/4003-11) 

Vykopalová (2002) uvádí, že podrobné statistiky pocházejí z Kanady a USA.   

Ty upozorňují na problém stárnutí populace již řadu let a snaží se hledat cesty k řešení 

tohoto problému. Středem zájmu otázky seniorů je násilí páchané na lidech starších      

65 let. To zahrnuje fyzické, psychické, finanční či majetkové vykořisťování, ale také 

úmyslné odsouvání potřeb, neposkytnutí potřebné pomoci a péče. Stejně jako                 

u problematiky domácího násilí je i zde často podceňována míra tohoto problému 

spojená s neochotou identifikovat viníky nejčastěji z důvodů strachu, studu, vlastního 

pocitu viny nebo nedostatku odvahy. Proto jsou ve světě zřizována Centra na pomoc 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/4003-11)
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seniorům, která plní i preventivní úlohu v podobě možnosti oznámení a rychlého řešení, 

což může odradit řadu potenciálních pachatelů. U nás takové zařízení chybí,                

ale na pomoc obětem násilí pro všechny věkové kategorie slouží Bílý kruh bezpečí.  

„Podle kanadských statistik jsou nejčastějšími pachateli násilí na seniorech 

rodinní příslušníci. Pokud byli rodinní příslušníci obviněni, byly to ve 40% dospělé děti, 

ve 36% partner, ve 12% sourozenci a v 11% vzdálenější rodinní příslušníci. V případě 

partnerského násilí byli oběťmi spíše starší ženy než muži. Rodinní příslušníci               

se podíleli asi ve 30% na násilí páchaném na starších ženách oproti 17% násilí 

spáchaném na starších mužích.“ (Vykopalová, 2002, str. 6) 

 

10.1. Podoby špatného zacházení se staršími lidmi 

Podle Špatenkové (2011) má špatné zacházení se seniory podobu jednorázového 

nebo opakovaného „útoku“ fyzického, psychického, finančního, anebo zanedbávání. 

Může být vědomé i nevědomé (záměrné i nezáměrné) a objevuje se v domácím 

prostředí, ale také ve formálních institucích.  

Fyzické týrání zahrnuje různé formy tělesného násilí. „To je chápáno jako 

úmyslné působení bolesti, záměrné odmítání uspokojovat základní životní potřeby, 

bezdůvodné omezování osobní svobody.“ (Zimmelová, Švestková in Buriánek                 

a kol. 2006, str. 87) Jde o celou řadu bití, od škrcení a srážení na zem až po podlitiny, 

popáleniny či fraktury. Poranění často nebývají ošetřena a jsou různého stáří. Bývají    

na místech, kde by si je člověk sám nezpůsobil. Tato forma týrání je ve srovnání 

s ostatními poměrně snadno identifikovatelná. Starší ženy bývají také sexuálně 

zneužívány, což má fyzické, psychické i sociální důsledky. (Špatenková, 2011) 

Pro psychické násilí je charakteristické ponižování, vědomé snižování 

sebevědomí a sebeúcty, zastrašování, nebo urážky a nadávky. Typické jsou výhrůžky, 

jejichž obsah je zaměřen na přestěhování, vystěhování nebo umístění do ústavního 

prostředí (např. domov důchodců). Zdůrazňována bývá bezmocnost, méněcennost, 

nadbytečnost a obtížnost, což má vliv na nízké sebehodnocení seniorů. K citovému 

vydírání patří i úmyslné poškozování nebo likvidování věcí s emočním nábojem 

(vzpomínkové předměty atp.), omezování sociálních kontaktů, agrese vůči zvířatům, 

nebo omezování svobody pohybu. Projevem emocionálního týrání je vyděšenost, strach 

a pocity izolovanosti, případně deprese nebo nevysvětlitelné změny v chování seniora. 
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Ve výzkumu Zimmelové a Švestkové odpovědělo na otázku o setkávání se s urážkami 

nebo nefyzickým napadáním v domácím prostředí ze 750 dotazovaných kladně          

156 respondentů, což je 20,8% tázaných. Na stejnou otázku ohledně chování sester       

či pečovatelů odpovědělo z 250 dotazovaných kladně 15 respondentů, tedy 6%. 

(Zimmelová, Švestková in Buriánek a kol., 2006) 

Při ekonomickém zneužívání je senior okrádán o peníze a majetek. 

(Špatenková, 2011) V naší společnosti byl dlouho model, kdy rodiče zodpovídají          

za finanční situaci svých dětí i v jejich dospělosti, a díky tomu byla v mnoha rodinách 

tato výpomoc považována za normu, která nenarušuje vztahy a je pokládána                  

za adekvátní pozornost. (Zimmelová in Buriánek a kol., 2006) Zneužívání majetku        

a finančních zdrojů starší osoby můžeme poznat podle špatné povědomosti o vlastní 

finanční situaci, náhlé neschopnosti platit účty a nakupovat, strachu při diskusi               

o penězích, bezdůvodného převodu majetku starší osoby na někoho jiného, 

mimořádného zájmu členů rodiny o majetek seniora apod. (Tošnerová, 2000) 

Zanedbávání je v podstatě pasivní formou týrání či zneužívání, projevuje         

se nedostatkem pozornosti k seniorovi (k uspokojení jeho fyziologických, 

psychologických a sociálních potřeb). (Špatenková, 2011) Důležitá je v tomto případě 

role lékaře, který by měl napomáhat rozpoznání případů i obětí špatného zacházení. 

Důležité je podílet se na nápravě, ale i na přijímání systémových a zvlášť preventivních 

opatření. Při podezření na špatné zacházení se starým člověkem je nutné zajistit sociální 

šetření v místě bydliště. (Zimmelová, Švestková in Buriánek a kol., 2006) 

 

10.2. Příčiny špatného chování vůči seniorům a rizikové faktory 

Týrání a všechny ostatní formy násilí k seniorům se snaží vysvětlit několik 

teoretických modelů. Prvním je situační model, který označuje jako zdroj přetíženého 

pečovatele. Teorie směny vidí příčinu v nevyváženosti poskytované a přijímané 

pomoci mezi týrající osobou a seniorem. Politicko-ekonomická teorie hovoří hlavně    

o marginalizaci seniorů ve společnosti, jako je sociální bezbrannost nebo sociální 

vyloučení. Feministická teorie upozorňuje na nebezpečí sociální izolace, depresivnost 

a stereotypnost pečování, které bylo zabudováno do struktury ženské role. 

Psychopatologie staví do centra mentálně (emocionálně) narušeného pachatele. Teorie 

sociálního učení akcentuje osobní zkušenost týrajícího se zneužíváním a zanedbáváním 
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v dětství. V současnosti se společnost přikládá k ekologickému modelu, který vidí 

násilí na seniorech jako výsledek individuálních, interpersonálních a společenských 

faktorů. (Špatenková, 2011) 

Podle Špatenkové (2011) týrání často vzniká tehdy, když pečovatel nedokáže 

zvládnout stres spojený s náročností pečovatelských úkolů, konfliktem povinností vůči 

vlastní rodině, se zásadní změnou časového režimu, se sociální izolací, s ohrožením 

osobního nebo rodinného rozpočtu, s nutností modifikovat osobní plány nebo s těsnými 

kontakty (často v kontextu obrácených rolí, tj. starý rodič se stává dítětem a dospělé dítě 

rodičem). Důležitým činitelem je historie defektního vztahu mezi poskytovatelem 

péče a příjemcem.  

Dalším rizikovým faktorem může být jednostranná nebo vzájemná závislost 

mezi pachatelem násilí a seniorem. Týraní senioři jsou podřízení svým pečovatelům, 

jsou odkázáni na jejich pomoc. Abnormálně silná vazba může týrající osobu poutat 

k seniorovi. Riziková je zejména finanční závislost pachatele na oběti. Velmi 

problematické mohou být psychiatrické problémy, poruchy osobnosti, různé závislosti 

nebo kriminální kariéra pečujícího a stejně tak i nedostatek vnější sociální podpory     

pro oběť. (Špatenková, 2011) 

 

10.3. Pachatelé – násilí v rodině nebo v ústavní péči 

O domácím násilí hovoříme tehdy, pokud je pachatelem někdo z rodiny. 

Existují ale i případy, kdy je násilníkem naprosto cizí člověk. U některých situací byl 

pachatelem nejen známý či pečovatel, ale například i soused. Zneužití může také 

provést naprosto cizí člověk – podvodník, který pod nějakou záminkou vnikne do bytu. 

Ovšem i na ulici může dojít k přepadení – zejména u starších lidí. (Švestková, Stolín      

in Buriánek a kol., 2006) 

Podle Švestková a Stolína (in Buriánek a kol., 2006) nechce mnoho seniorů        

o svých potížích nikomu říct, ani vyhledat pomoc. Stydí se za to, jak vychovali své děti, 

které se k nim chovají neomluvitelným způsobem. Často mají také strach, protože neví, 

co se stane. K identifikaci zneužívání je důležité poznat, v jaké rodinné situaci               

se postižený nachází nyní a jaké to bylo v minulosti. Zneužívání může být i naučený 

způsob chování, který může být považován za normální součást denního života. 
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„Členové rodiny, kteří zacházejí špatně se starší obětí, se tak chovají z různých 

příčin. Špatné zacházení je většinou způsobeno přepracovaným pečovatelem – členem 

rodiny, který týrá slabou a závislou starší osobu. Dalšími důvody pro špatné zacházení 

se seniory jsou situace, ve kterých pečovatel je schopen pochopit jen do jisté míry,        

že jeho chování je násilné nebo násilné chování je způsobeno zdravotními obtížemi 

pečovatele – člena rodiny. Někteří pečovatelé se domnívají, že jsou oprávněni používat 

moc, aby mohli trestat a ovládat své oběti.“ (Tošnerová, 2000) 

V současné době je mnoho seniorů umístěno v závěru svého života do ústavní 

péče. Problematika špatného zacházení v těchto zařízeních se odvíjí od nedostatku 

financí – existuje i úměra mezi nízkými příjmy zdravotníků a sociálních pracovníků       

a špatným zacházením s lidmi. Dalším problémem je využívání kapacit ústavních 

zařízení v ČR mimo domovskou obec. Díky tomu je člověk odtržen ze svého domácího 

prostředí, na které je zvyklý. Problematický je i přetrvávající pohled na seniora jako     

na křehkého, náhodně dekompenzovaného člověka, který je nesoběstačný, bezmocný     

a zatěžuje okolí. Závažnost problematiky špatného zacházení se seniory v ústavní péči 

je dána izolovaností a bezbranností větší části klientů a také jejich závislosti                 

na ústavním zařízení. (Zimmelová in Buriánek a kol., 2006) 

„Zneužívání v instituci je možné dělit podle charakteru na zneužívající a útočné 

chování, zneužívající péči a léčbu a na zneužívající postoje a chování. Zneužívající         

a útočné chování zahrnuje např. štípání, kopání, údery, tahání za vlasy, třesení. Obvykle 

k němu dochází beze svědků a skrytě.“ (Zimmelová in Buriánek, 2006, str. 99) 

Zneužívající péče a léčba se odvíjí od jednání a omezení, která ztěžují život klienta 

(např. celonoční větrání v zimě, ponechání inkontinentního pacienta v promočeném 

lůžku, nepolohování nehybných klientů). Může sem patřit i násilné krmení, katetrizace 

inkontinentních pacientů, připoutání na lůžko apod. Mezi zneužívající postoje a chování 

patří urážlivé, kritické a ponižující komentáře ošetřujícího personálu, nerespektování 

práva na soukromí a intimitu nebo omezování osobního vlastnictví. Zneužívání 

v instituci je typické tím, že je páchá osoba odpovědná za poskytování péče v souladu 

s legislativou, morálním kodexem a pravidel zařízení. (Zimmelová in Buriánek, 2006) 

„Závažnost špatného zacházení se starými lidmi v ústavní péči je dána zejména 

izolovaností a bezbranností větší části klientů a zároveň jejich závislostí na ústavním 

zařízení. Jedním z rizikových faktorů může být samotný personál, zejména jeho 
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nedostatek. To vede k jeho přetížení, k následné ztrátě motivace a končí                      

tzv. “syndromem vyhoření“ neboli „burn out syndrome.“ (Zimmelová in Buriánek, 

2006, str. 94 – 96) 

 

11. Sebepoškozování 
„Sebepoškozování představuje chování bez vědomého a cíleného záměru zemřít, 

jehož důsledkem je poškození tělesné integrity.“ (Koutek, Kocourková, 2003, str. 73) 

Metody záměrného sebepoškozování se rozlišují na sebezraňování (které je mnohem 

častější) a sebetrávení/předávkování. Nejznámějšími metodami záměrného 

sebepoškozování jsou řezání, pálení, opařování, škrábání kůže, kousání, propichování 

kůže, narušování léčebného procesu předešlého poranění, vytrhávání vlasů, řas a obočí, 

požití malého množství toxické látky nebo nejedlého předmětu atd. Úplně nejčastější 

metodou záměrného sebepoškozování je sebeřezání. (Kriegelová, 2008) 

Podle Kriegelové (2008) jsou nejčastěji popisovaným nástrojem při sebeřezání 

jsou žiletky a při sebepopálení pak cigarety a zapalovač. Z výpovědí jedinců                

ale vyplývá, že v okamžiku krize by použili v podstatě cokoli jako nástroj 

sebepoškození. Při sebetrávení/předávkování se nejvíce požívají různé druhy léků,      

jen malé procento užívá tekuté chemikálie, alkohol nebo ilegální návykové látky.  

Existuje mnoho faktorů záměrného sebepoškozování. Mezi dlouhodobé faktory 

vulnerability patří časná ztráta nebo separace od pečujícího, nebo jeho odmítavý           

či hyperprotektivní přístup, jakýkoliv druh zneužívání, trvalé osobnostní charakteristiky 

nebo duševní onemocnění. Krátkodobými faktory jsou momentální problémy ve vztahu, 

nedostatek sociální podpory, zdravotní problémy, zneužívání návykových látek        

nebo zhoršení symptomů duševní nemoci. Precipitujícími faktory jsou myšleny 

stresující faktory přítomné několik dní těsně před epizodou záměrného sebepoškození. 

Patří sem akutní problém ve vztahu, finanční obtíže, úmrtí blízké osoby apod. 

(Kriegelová, 2008) 

Jak uvádí Malá (2007), v našich kulturních podmínkách jsou společensky 

přijímané či tolerované formy sebepoškozování představovány tetováním                  

nebo piercingem. I v těchto formách porušování tělesné integrity můžeme nalézt nějaký 

symbolický význam, i když řada nositelů argumentuje jen módním hlediskem. 
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Sebepoškozování se u dospělých jedinců v běžné populaci může vyskytnout      

až u 4%, u psychiatrických pacientů ve 21%. Většina studií zmiňuje převahu ženského 

pohlaví nad mužským, ale u mužů bývá poranění vzniklé záměrným sebepoškozením 

častěji zdůvodňováno náhodným úrazem. Občas bývá záměrné poškozování hodnoceno 

jako problém adolescence, výzkumy však ukazují, že začít může v jakémkoli věku. 

Adolescence je potom obdobím, kdy je výskyt nejvyšší. (Malá, 2007)  

Záměrné sebepoškozování může plnit funkci strategie zvládání zátěže s cílem 

okamžitě uvolnit tenzi. Bývá to hodnocené jako maladaptivní způsob zvládání zátěže, 

ovšem například ve složité situaci může představovat prevenci suicidia, tedy vysoce 

adaptivní strategii přežití. Pro mnoho jedinců sebepoškozování představuje rychlou 

úlevu od vnitřní tenze, stresu, úzkosti, deprese nebo paniky. Představuje také konverzi 

psychické bolesti do bolesti fyzické, což sekundárně umožňuje jedinci ošetřit si rány. 

Součástí osobní pohody je důležitý pocit kontroly nad vlastním životem. Záměrné 

sebepoškozování může přinášet vědomí kontroly a pocity síly. Někteří zneužívaní    

nebo znásilnění jedinci mohou mít pocit „špinavosti“ a „zneuctění“, proto u nich 

sebepoškozování může sloužit jako forma sebeočištění a zbavení se pocitů viny. 

Primární funkcí sebepoškozování může být také snaha ukončit disoaciativní stav            

a přesvědčit se o vlastní reálné existenci. Může ovšem plnit i opačnou funkci ve smyslu 

nastolení asociativního stavu (pocitu vnitřní prázdnoty, vytváření prostoru k úniku       

od zdrcujících emocí apod.). Také sebeobviňování a sebenenávist mohou vést jedince 

k nutkavé potřebě potrestat sám sebe. Mnoho jedinců, kteří se poškozují, má potíže 

identifikovat a sdílet své emoce, přání a základní potřeby. Vysvětlují tak svoje 

sebepoškozování snahou vyjádřit vnitřní pocity, myšlenky a potřeby, které nejsou 

obsazeny slovně. Reakce na záměrné sebepoškozování jsou velmi různé a jedinci 

shodně uvádějí, že mezi ty frustrující patří absolutní ignorace existence 

sebepoškozování. Toto chování pak může plnit funkci testování hranic jiného člověka 

za účelem vynucení reakce. Někteří jedinci se nacházejí v ohrožující životní situaci, 

kterou už déle nejsou schopni sami zvládat, a proto sebepoškozování může představovat 

zoufalý pokus o upoutání pozornosti ostatních. Někdy může ale být motivací 

k sebepoškození i snaha o prožitek euforie, protože v průběhu aktu sebepoškození         

se vyplavují endorfiny a pocity s tím spojené se podobají euforickým pocitům – 

zostřené vnímání, pocit osvobození, pocit lehkosti apod. V posledním případě může 
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záměrné sebepoškozování vyjadřovat příslušnost k určité skupině, kde se to považuje   

za jeden z oficiálních atributů. (Kriegelová, 2008) 

 

12. Sebevraždy  
„Sebevražda je aktem násilí obráceného vůči sobě.“ (Špatenková, 2011, str. 136) 

Může představovat extrémní způsob řešení krize, bývá výrazem hlubokého zoufalství 

člověka, který neumí, nechce nebo nemůže hledat jiné řešení své situace. Sebevraždou 

jsou ohroženi především děti a dospívající, kteří nemají příliš zkušeností s náročnými 

životními situacemi, staří osamělí lidé, osoby vytržené z obvyklého řádu (jako například 

lidé po autonehodě), dále lidé postrádající smysl a cíl svého života nebo také pracovníci 

v pomáhajících profesích, kteří tvoří specifickou rizikovou skupinu. (Havránková        

in Vodáčková a kol., 2002) 

Používané způsoby suicidálního jednání lze rozdělit na metody tzv. tvrdé             

a měkké. Mezi měkké metody patří ty, u nichž je nižší nebezpečnost a vyšší možnost 

záchrany života (např. intoxikace medikamenty). Často jsou používány u suicidálních 

pokusů účelového a demonstrativního charakteru. Takzvané tvrdé metody vedou často 

velmi rychle ke smrti a možnost záchrany je velmi snížena (např. strangulace, použití 

střelné zbraně, skok z výšky). Tyto metody samozřejmě převažují u dokonalých 

sebevražd. Rozdíl v metodách suicidálního jednání je mezi muži a ženami. Muži mají 

tendenci k použití agresivnějších a tvrdších metod, zatímco ženy volí spíše metody 

méně drastické. (Koutek, Kocourková, 2003) Faktory zjištěné ve výzkumech 

amerických suicidologů vykreslují podobu typického sebevraha jako muže, který žije 

sám, je nezaměstnaný, inklinuje k alkoholu nebo drogám, má za sebou nějaké 

sebevražedné pokusy a má suicidální jednání v rodinné historii. (Havránková                 

in Vodáčková a kol., 2002) 

Před sebevraždou není ušetřena žádná věková skupina. Česká republika patří 

mezi země s nejvyšším počtem sebevražd v Evropě (vedle Maďarska a Rakouska). 

Dětské sebevraždy jsou v ČR druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí (po úrazech). 

Četnost sebevražd vždy narůstá v čase vysvědčení. (Havránková in Vodáčková a kol., 

2002) U dětí a dospívajících se spouštěcím momentem sebevražedného jednání může 

stát nezvládání nároků rodičů, týrání, zneužívání či zanedbávání, alkohol či drogy, 
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nechtěná gravidita, strach ze zkoušek, odmítnutí nebo ztráta milované osoby             

nebo změna prostředí. (Špatenková, 2011)  

Mladí dospělí procházejí různými krizemi (tranzitorní nebo traumatické), není to 

však období častých sebevražd. (Havránková in Vodáčková a kol., 2002) Podle 

Špatenkové (2001) jsou u dospělých důvody k sebevraždě zejména partnerské krize, 

rozvody či rozchody, odchod dětí z domova nebo stav sociální nouze.  

U seniorů se může jednat především o nemoc, osamělost, smrt životního 

partnera, odchod ze zaměstnání, ztráta smyslu života, zhoršující se psychický a fyzický 

stav nebo nečinnost. Často se k sebevraždě přiklánějí, když se necítí soběstační,        

nebo když jim hrozí pobyt v zařízení, k němuž nemají důvěru. (Špatenková, 2011) 

Sebevraždy se vyskytují častěji v souvislosti s tělesnou nemocí, než s duševní,    

a to u celé populace. Zvláštní skupinu tvoří demonstrativní sebevražedné pokusy, které 

mohou být voláním o pomoc a upozorněním na to, že je daný člověk v krizi. Může        

to být i jednání účelové, buď aby člověk dosáhl nějakého cíle, nebo někoho vydíral       

a manipuloval s ním. (Havránková in Vodáčková a kol., 2002) 

Sklony k sebevražednému jednání mají obvykle určitou latenci, kterou lze členit 

na 3 fáze. První je fáze symbolické úrovně suicidálních tendencí, kdy se sebevražda 

jeví jako jedna z možností řešení specifických obtíží. Další fáze je plánování, které je 

charakteristické akceptací sebevraždy jako nejvhodnějšího způsobu řešení a uvažování 

o realizaci, která je následně třetí fází. Latence tohoto procesu může být růžná, proto je 

vhodné rozlišovat na sebevraždu bilanční a impulzivní. (Fischer, Škoda, 2009) 

„Bilanční sebevražda je suicidium dokonané na základě předchozího bilancování,      

kdy postižený dojde k závěru, že jeho stávající situace je pro další život neúnosná.“ 

(Koutek, Kocourková, 2003, str. 31) Impulzivní neboli zkratkovité suicidální jednání je 

aktivita, při níž jedinec jedná zkratkovitě, tedy tak, aby vedlo co nejrychleji                   

ke stanovenému cíli. (Koutek, Kocourková, 2003) 

Podle Koutka a Kocourkové (2003) je s myšlenkami co by bylo, kdyby člověk 

nebyl, konfrontován téměř každý, dosti typicky to patří zejména k dospívání.               

Jde většinou pouze o frustní suicidální nápady bez větší intenzity a zcela u nich chybí 

tendence k realizaci, spíše mívají nutkavý charakter. Suicidální myšlenky jsou             

už intenzivní, dotyčný se jimi zabývá převážnou část svého času. Pokud je sebevražda 

již připravována konkrétně, mluví se o suicidálních tendencích. Představují další krok 
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směrem k suicidiu. „Suicidální pokus je definován jako každý život ohrožující akt 

s úmyslem zemřít.“ (Koutek, Kocourková, 2003, str. 28) Zvláštním případem 

nedokonalého suicidálního jednání je parasuicidium. To je suicidální pokus, u něhož 

není úmysl zemřít. Jde spíše o sebepoškození, i to ale může skončit nešťastnou              

či nesprávným odhadem letálně. Dokonalé suicidium je sebepoškozující akt 

s následkem smrti, který je způsoben sebou samým s vědomým úmyslem zemřít. 

(Koutek, Kocourková, 2003) 

 

13.  Důsledky násilí 
U osob, které byly vystavené týrání a zneužívání, se objevuje řada symptomů    

na tělesné, psychické a sociální úrovni. V zásadě převažují psychosomatické obtíže, 

syndromy bolesti, poruchy vnímání schématu těla, třes a „podivné“ tělesné pocity. 

(Lucká a Kobrle in Vodáčková a kol., 2002)  

 

13.1. Fyzické následky 

„Mohou být lehčího nebo těžšího typu, dle vážnosti zranění. Zranění lehčího 

typu jsou taková zranění, která neohrožují zdraví ani život postižené osoby               

např. modřiny, pohmožděniny, vytrhané vlasy atd.. Zranění těžšího typu jsou zranění, 

která ohrožují zdraví nebo život člověka – popáleniny různého stupně, zlomeniny, 

poranění očí, hlavy, vnitřních orgánů. Těžká zranění často vedou k trvalé invaliditě 

nebo i ke smrti.“  

(http://www.mrazek.cz/pinklink/nasledky.htm) 

 

13.2. Psychické následky násilí 

Psychické následky můžeme rozdělit na : 

§ krátkodobé 

§ dlouhodobé 

§ posttraumatická stresová porucha 

 
13.2.1. Krátkodobé následky 

Mezi krátkodobé následky patří bolest, smutek, lítost, pláč, vztek, hněv, zloba, 

úzkost, strach, agrese. Tyto příznaky odezní za několik minut, hodin, dní v závislosti     

http://www.mrazek.cz/pinklink/nasledky.htm)
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na intenzitě násilí, pomoci a podpoře jaké se dítěti dostalo. V závislosti na tom jak oběť 

vnímá konkrétní agresivní útok, jak se s ním umí vypořádat, na typu osoby, která          

se útoku dopustila, na skutečnosti, zda se jedná o agresi ojedinělou či opakovanou,       

na stupni intenzity agrese, ale také na skutečnosti, zda se oběti dostalo oprávněně 

očekávané sociální pomoci a podpory ze strany rodiny a odborníků.  

(http://www.ruzovalinka.cz/nasledky.htm#kratkodobe) 

„Krátkodobé následky jsou popisovány u více než 50 % zneužitých dětí. 

Z intrapsychických reakcí se nejčastěji projevuje různé sdružování symptomů jako 

anxieta, fobie, strachy, obavy, depresivní stavy, pocity viny, hanby, ostudy, 

bezmocnosti, zlosti. Vnějšími symptomy je potom inhibice, školní selhávání, útěky        

z domova, agrese a hostilita, atd. Dalším symptomem, vyskytujícím se ve všech 

věkových kategoriích, je narušení sebeúcty. Snížení sebeúcty vede ke změněnému 

přijetí sama sebe s pocity ztráty vlastní hodnoty a jedinečnosti. Psychosomatické reakce 

mají různé podoby, od bolestí břicha, zvracení nebo přejídání až po mentální anorexii     

a bulimii. Objevuje se také zvýšená spavost, nebo naopak nespavost, noční děsy, 

úzkostné sny, změny sexuálního chování a ovlivnění sexuálního vývoje. Větší 

frekvence těchto projevů je u malých dívek a starších kluků.“ (Hort a kol., 2008,         

str. 393) 

 

13.2.2.  Dlouhodobé následky 

„Dlouhodobé následky násilí znamenají poškození sociálního zdraví, významně 

zhoršují prožívání sociálních situací a bez odborné pomoci provází dítě ohrožené 

násilím celý život. Rána se spontánně zahojí, ale zůstává nezpracované trauma, které 

může kdykoliv pod vlivem stresu vyplout na povrch a vést k nekontrolovatelnému 

chování, výbuchu hněvu apod. Mezi typické příznaky počítáme obranné reakce, 

rozmanité somatické stesky, ztíženou úspěšnost ve škole, v práci, při navazování 

kamarádských a partnerských vztahů, sociální izolaci, depresivní symptomatologii         

a celou škálu sociálně patologického chování. Sociální nemoci, se kterými se u obětí 

krutého násilí často setkáváme, zahrnují vyhýbavé chování, zvýšenou konzumaci 

alkoholu a drog, šikanování, agresivní chování, časné zahájení sexuálního života           

a promiskuitu a delikventní chování. Pro okolí nebo nedostatečně vzdělaného odborníka 

se děti ohrožené násilím se svými projevy dlouhodobých následků stávají dětmi 

http://www.ruzovalinka.cz/nasledky.htm#kratkodobe)
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„špatnými“, volajícími po potrestání místo toho, aby se jim dostalo co nejvyšší péče       

a pomoci tak, aby se odstranil vliv násilí, kterému byly vystaveny.“  

(http://www.ruzovalinka.cz/nasledky.htm#kratkodobe) 

Proti kontrolní skupině se u zneužívaných vyskytují ve vyšším procentu tři 

základní trsy symptomů - depresivní stavy a autodestruktivní chování, pocity 

opuštěnosti a izolace, poruchy interpersonálních vztahů ve smyslu odtažení, obtížného 

získávání důvěry a u mladších jedinců často též poruchy chování, poruchy v sexuální 

oblasti, nízká sexuální akceptace sebe sama, častá sexuální dysfunkce, střídání partnerů, 

nebo naopak vyhýbání se sexuální aktivitě. Velké procento obětí používá alkohol          

a drogy k překonání traumatu a jako kontrolu své vlastní emoční situace. Postižení mají 

vysoké procento psychiatrických diagnóz. (Hort, 2008, str. 394) 

 

13.2.3.     Posttraumatická stresová porucha 

Dlouhodobým důsledkem násilí bývá někdy posttraumatická stresová porucha. 

Ta je diagnostikována, pokud osoba prožila něco neobvyklého a stresujícího, pokud je 

tato zkušenost znovuprožívána, jedinec se snaží vyhýbat podnětům spojených 

s prožitým traumatem a přetrvává u něj rozrušení. Porucha musí trvat minimálně měsíc 

a měla by se objevit do 6 měsíců po prožité události. (Krejčířová, 2006) 

„MKN řadí posttraumatickou stresovou poruchu (F43.1) pod reakce na závažný 

stres a poruchy přizpůsobení (F43) v rámci kategorie neurotické poruchy, poruchy 

vyvolané stresem a somatoformní poruchy (F40 – F49). (Kriegelová, 2008, str. 36) 

„Porucha vzniká jako zpožděná odezva na stresovou událost nebo situaci, která 

má neobvykle hrozivý nebo katastrofický charakter a která by pravděpodobně                

u každého vyvolala tíseň. Mezi takové situace patří přírodní katastrofy a události 

vyvolané člověkem (např. válka, přítomnost člověka u usmrcení jiné osoby, mučení 

apod.). Pokud jsou přítomny predisponující faktory, může být odezva na situaci 

výraznější a silnější. Mezi hlavní projevy poruchy patří oživování traumatu                   

ve vzpomínkách a ve snech. Vedle psychických projevů (např. úzkost, deprese) bývají 

výrazné i vegetativní projevy (např. pocení, dušnost).“ (Dušek, Večeřová-Procházková, 

2010, str. 249) 

 

 

http://www.ruzovalinka.cz/nasledky.htm#kratkodobe)
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13.3. Následky násilí v různém věku 

Podle Lucké a Kobrleho (in Vodáčková a kol., 2002) u dětí, které byly 

v minulosti zneužívané, nebo jsou zneužívané stále, se často vyskytují i změny 

v chování (skleslost, pasivita, neklid, agresivita, poruchy chování atp.). Mění se také 

úroveň vztahování k vrstevníkům, dítě často opouští své zájmy a koníčky. Pravidlem 

bývají výkyvy ve školním prospěchu, kontakt k rodičům může být chudý a vyhýbavý. 

Na tělesné úrovni se mohou objevit symptomy, které neodpovídají objektivnímu nálezu. 

Patří sem bolesti (např. hlavy nebo břicha), nebo i nejasný obraz „neprospívajícího 

dítěte“. Mohou nastat i poruchy soustředění, spánku, noční děsy, pomočování,          

nebo v horším případě i regrese v různých oblastech. U sexuálního zneužívání se může 

projevit změna vztahu k vlastnímu tělu. Může nastat neochota se mýt, převlékat a vůbec 

dotýkat se vlastního těla, ale v některých případech dochází i k opačné reakci a dítě      

se nutkavě myje a převléká. Výjimečné není ani autoagresivní a autodestruktivní 

chování.     

Jak uvádí Lucká a Kobrle (in Vodáčková a kol., 2002), u starších dětí se často 

objevuje negativní změna sebeobrazu, zejména ve vztahu k vlastnímu tělu. Zvýšená je 

tendence k promiskuitě, prostituci, sebevraždě i k závislostem. Někdy se projevuje 

neochota akceptovat společenské normy a hodnoty (útěky z domova, vytváření part 

s asociálními normami chování apod.). Některé studie ukazují souvislost mezi 

poruchami příjmu potravy a zneužíváním.  

Zneužití nebo stále zneužívaní dospělí vykazují mnoho známek akutní reakce    

na stres. Pokud byli zneužití už v dětství, můžeme u nich pozorovat obraz, který souvisí 

s psychologií oběti. Cítí bezmoc a bezvýchodnost, negativní sebeobraz, ohrožující 

emoční a jiné závislosti a tendenci k nenápadnému oddělování se od okolního světa.      

U žen se mohou objevit gynekologické obtíže a obtíže v sexuálním životě. (Lucká          

a Kobrle in Vodáčková a kol., 2002) 

Prožívané násilí oběť ovlivňuje v mnoha oblastech. Kromě zdravotních obtíží 

byl prokázán vliv násilí na výkonnost v zaměstnání, což ohrožuje i ekonomickou situaci 

oběti (např. pracovní neschopnost). Snižuje se i sociální status oběti, někdo končí 

v azylovém domě a někdo dokonce bez domova. (Marvánová-Vargová; Pokorná; 

Toufarová, 2008) 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

14.  Představení výzkumu 
14.1. Výzkumné otázky a cíl práce  

Cílem práce je zmapování aktuální percepce násilí u dětí 6. a 9. tříd základní 

školy a současně u studentů prim a kvart na víceletém gymnáziu. Data byla získávána 

pro možnost srovnání ve škole v hlavním městě, velkoměstě, ale i v menším městě. 

Zaměření bylo zejména na percepci násilí vůči různým věkovým skupinám, konkrétně 

vůči dětem, dospělým a seniorům.  

Pro svoji rigorózní práci jsem si stanovila následující otázky: 

§ Jak děti na druhém stupni ZŠ definují pojem násilí? 

§ Které další pojmy vnímají jako podobné/stejné?  

§ Kde všude se můžeme s násilím setkat? 

§ Setkaly se děti s násilím osobně a ve které oblasti? 

§ Jak moc ovlivňují u dětí percepci násilí média? 

§ Jaké typy násilí děti znají? 

§ Jaký typ násilí je podle nich nejhorší a proč? 

§ Kdo násilí nejčastěji páchá? 

§ Vůči komu (které věkové skupině) je nejvíce násilí pácháno? 

§ Znalost, jak se násilí nejlépe bránit aneb co dělat, když jim někdo ubližuje? 

§  Jak vypadá násilí vůči dětem, jakou může mít podobu? 

§  Násilí u dospělých – proč k němu dochází a kdy, v jakém prostředí? 

§  Jak vypadá násilí k seniorům? 

14.2. Popis vzorku 

 Pro svoji práci jsem sháněla respondenty z Prahy, reprezentující město             

nad 1 000 000 obyvatel, z Plzně, kde žije více než 100 000 obyvatel a z Příbrami, která 

má méně než 100 000 obyvatel. Zároveň jsem v každém městě oslovila dva typy škol – 

základní školu a osmileté gymnázium. V každé škole jsem potom prováděla průzkum    

ve 2 třídách, a to v 6. a 9. třídě, na gymnáziích tedy v primě a kvartě.  

 Celkově se mého průzkumu zúčastnilo 284 dětí. Z toho bylo 128 dívek                

a 156 chlapců. 78 dětí bylo z Prahy, 96 z Plzně a 110 z Příbrami. ZŠ navštěvovalo 

celkem 119 dětí, z toho bylo 66 žáků šestých tříd a 53 žáků devátých tříd. 165 bylo 
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studentů gymnázia, kde primu navštěvovalo 88 studentů a kvartu 77 studentů     

(Tabulka 1).  

Přehled respondentů   
Škola Praha Plzeň  Příbram  Celkem 
Třída 6. 9. I. IV. 6. 9. I. IV. 6. 9. I. IV.   
Počet žáků 14 9 27 28 23 19 30 24 29 25 31 25 284 
Dívky 4 4 18 9 11 9 5 11 20 15 12 10 128 
Chlapci 10 5 9 19 12 10 25 13 9 10 19 15 156 
6. 

  

66 
9. 53 
I.  88 
IV.  77 
šestý 

  
154 

devátý 130 
ZŠ 

  
119 

Gy 165 
Praha 

  

78 
Plzeň 96 
Příbram 110 

Tabulka 1 – Přehled respondentů 
 

Školy v Praze 

Základní škola Petra Strozziho 

ZŠ Petra Strozziho je škola rodinného typu s 1. – 9. ročníkem. Nachází              

se v centru Karlína na Praze 8, na rozhraní historické a sídlištní výstavby. Pavilony 

školy jsou umístěné v rozlehlém přírodním areálu a patří k ní i dobré sportovní zázemí. 

Škola je po rekonstrukci v roce 2003 moderně vybavena pro zaměření na jednotlivé 

předměty.  Převážná většina žáků je ze sídliště Invalidovna a staré zástavby Karlína.     

V poslední době se zde vzdělávají cizí státní příslušníci nejen z členských států EU,   

ale i jiných zemí. Škola má zkušenosti s integrací žáků s SPU (14% žáků). Pedagogický 

sbor má 16 pedagogů, z toho 2 jsou vychovatelky ŠD.  

 

Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského 

Zřizovatelem tohoto gymnázia je Magistrát hlavního města Prahy. Je to škola 

s osmiletým všeobecně zaměřeným studijním programem. Gymnázium sídlí 

v Truhlářské ulici, v roce 2010 prošlo částečnou rekonstrukcí. V prostorách školy je        
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i školní jídelna, tělocvična a sportovní hala, samozřejmostí jsou i odborné pracovny 

jednotlivých předmětů. V 1. – 6. ročníku vyučuje gymnázium podle vlastního 

vzdělávacího programu, poslední dva ročníky podle vzdělávacího programu 

Gymnázium. Studenti jsou v každém ročníku rozděleni do dvou tříd. Rozdělení probíhá 

v prvním ročníku dle úrovně znalostí anglického jazyka. Pedagogický sbor tvoří celkem 

51 učitelů, 3 asistenti pedagoga, ředitelka školy a její dva zástupci. Většina učitelů 

gymnázia pracuje zároveň i na 2. stupni ZŠ J. Gutha-Jarkovského. 

 

Školy v Plzni 

26. základní škola Plzeň 

Škola se nachází v Plzeňské čtvrti Bory a všichni jí přezdívají „Růžovka“. Škola 

prošla rekonstrukcí, má novou tělocvičnu a víceúčelové hřiště. Ve škole jsou také 

odborné pracovny, družina, modelovna, kuchyňka i dílny. V roce 2005 škola vstoupila 

do projektu „Tvořivá škola“, ze které vychází školní vzdělávací program. Ve školním 

roce 2011/2012 zde studuje 528 žáků, 350 na prvním stupni a 178 na druhém stupni.   

Od 1. 10. 2005 škola poskytuje bezplatné kurzy pro žáky z EU - přípravu na výuku        

v českém jazyce. Zaměstnáno je zde 31 pedagogů a 7 vychovatelek.  

 

Gymnázium Mikulášské náměstí 

 Gymnázium Mikulášské náměstí v Plzni sídlí v reprezentativní budově, která je 

v současné době památkově chráněná.  Z dopravního hlediska má velmi dobrou polohu, 

mimořádně blízko se nachází Hlavní železniční nádraží v Plzni. Na nižším stupni 

gymnázia jsou v každém ročníku dvě paralelní třídy se zaměřením na matematiku         

a všeobecným zaměřením. Celkem má nižší stupeň osmiletého gymnázia 8 tříd 

přibližně s 240 žáky. Gymnázium má dohromady 24 tříd, na vyšším stupni 16 tříd, 

z toho ve dvou „paralelkách“ 8 tříd čtyřletého studia a 8 tříd osmiletého studia. Celkový 

počet studentů gymnázia se pohybuje kolem 720. Na gymnáziu pracuje kromě ředitele 

školy, dvou zástupců ředitele, školního metodika prevence a výchovné poradkyně        

67 učitelů a 15 provozních zaměstnanců.  
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Školy v Příbrami 

5. Základní škola Příbram 

5. Základní škola v Příbrami VII je příspěvkovou organizací města Příbram. 

Jako právní subjekt pracuje od roku 1994. Základní škola je majetkem zřizovatele          

a sídlí v ulici 28. října 1 ve třípatrové budově, součástí je budova školní jídelny, která    

se nachází v zahradě školy. V roce 2009 proběhla částečná rekonstrukce školy. Součástí 

školy je školní jídelna a školní družina. Škola má od roku 1988 třídy s rozšířenou 

výukou hudební a výtvarné výchovy. Od 1. 9. 2007 pracuje podle vlastního školního 

vzdělávacího programu. Celkem bylo v roce 2010/11 zapsáno do 3 tříd 25 žáků            

se zaměřením na hudební výchovu, 46 žáků se zaměřením na výtvarnou výchovu          

a      14 se všeobecným zaměřením. Ve škole pracuje celkem 59 zaměstnanců, z toho           

37 učitelů, 7 vychovatelů a 15 správních zaměstnanců.  

 

Gymnázium Legionářů Příbram 

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Patří mezi nejstarší školy                       

ve Středočeském kraji, jelikož jeho vznik je datován do roku 1871. Gymnázium 

zajišťuje osmiletý a čtyřletý denní studijní cyklus. Gymnázium vykonává výchovně 

vzdělávací činnost podle školního vzdělávacího programu zpracovaného dle rámcových 

vzdělávacích programů. Sídlí ve vlastní budově s vlastní jídelnou a multifunkčním 

venkovním sportovištěm. Škola byla v roce 2008 dostavována, nyní vlastní mnoho 

moderně vybavených tříd pro odborné předměty. Ve školním roce 2010/11 studovalo     

v dvaceti třídách 586 žáků. Pracovalo zde 51 interních pedagogických pracovníků          

a 22 nepedagogických pracovníků.  

14.3. Použité metody  

Metodou v mém průzkumu bylo dotazníkové šetření. Dotazník se skládal 

z úvodního slova k respondentům, dále potom z 30 otázek k tématu násilí a z otázek       

o identifikaci na závěr.  

V rámci úvodního slova k respondentům jsem zdůrazňovala, k jakému účelu 

budou dotazník vyplňovat, upozorňovala jsem na instrukce k vyplňování u jednotlivých 

otázek (zejména na různý počet možných odpovědí u každé otázky) a také jsem je 

žádala o uvedení odpovědi „nevím“, abych mohla následně rozlišit odpovědi,             

kdy respondent otázku nedokázal zodpovědět a odpovědi, které byly záměrně/omylem 
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vynechány. Také jsem uváděla předpokládanou délku vyplňování a děkovala jsem 

respondentům předem za spolupráci. 

Otázky k tématu násilí byly různého druhu, od uzavřených, přes polootevřené 

až po otázky otevřené. Byly sestaveny podle výzkumných otázek tak, aby sledovaly cíl 

tohoto šetření. Dotýkaly se definice pojmu násilí, oblastí možného výskytu násilí, 

charakteristik pachatelů i obětí, násilí vůči dětem, dospělým i seniorům, 

sebepoškozování a sebevražd a obrany proti násilí. Věkové skupiny byly vymezeny 

následovně – mezi děti jsou zařazováni všichni, kteří ještě nedosáhli 18 let, a spodní 

hranice pro zařazení mezi seniory byla 65 let.  

V identifikačních údajích vyplňovali žáci pohlaví, věk, školu a třídu.              

Do zpracovávání výsledků bylo následně použito pohlaví, typ školy (základní 

škola/gymnázium), ročník (šestý/prima a devátý/kvarta) a město (Praha, Plzeň, 

Příbram). 

Před zadáním dotazníků jsem provedla pilotáž výzkumu, a to u 13 dětí ve věku 

od 9 do 12 let. Vybrala jsem si skupinu mladších nebo stejně starých dětí, které budou    

i následně zařazeny do výzkumného vzorku, aby mi zkušebně vyplnily vytvořený 

dotazník. Jejich odpovědi mi pomohly ve zhodnocení otázek v dotazníku, ukázaly        

mi předběžně nějaké výsledky, které se mi staly podkladem pro další práci a také        

mi byly nápomocny v závěrečných úpravách dotazníku. Pilotáže se zúčastnilo 7 dívek                 

a 6 chlapců. (pilotáž výzkumu a její výsledky v příloze) 

14.4. Analýza dat 

Nejprve jsem získaná data nahrávala do vytvořené matice v programu Microsoft 

Excel, která mi i dále sloužila jako zdroj dat. U otevřených otázek jsem podle odpovědí 

vytvořila kódovací klíče (v příloze), podle kterých jsem následně otázky kódovala.        

U zbylých otázek jsem nahrávala vždy číslo odpovědi. Data jsem následně zpracovávala 

v tomto programu a statistické významnosti jsem zjišťovala pomocí programu SPSS.  

Nejprve jsem u všech otázek vytvořila frekvenční tabulky a poté jsem jako 

třídící kritéria použila pohlaví, ročník, typ školy a město. Pro tato kritéria jsem 

vytvářela kontingenční tabulky a poté jsem vše sjednotila do tabulek pro jednotlivé 

otázky. Na základě získaných výsledků jsem hledala a prověřovala souvislosti mezi 

otázkami a odpověďmi respondentů, vliv třídících kritérií na odpovědi atd.  
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15. Prezentace a interpretace výsledků výzkumu 
15.1. Výsledky 

15.1.1. Definice pojmu násilí 

V rámci tohoto tématu jsem dětem položila v dotazníku dvě otázky. Jedna z nich 

byla polootevřená a jedna otevřená. Polootevřená otázka byla formulována následovně: 

„Které slovo Ti nejvíce připomíná slovo násilí?“. Děti měly na výběr několik 

možností – agrese, manipulace, ubližování, zneužívání, týrání, šikana, hrubost                

a odpověď jiné. Pokud zvolily poslední odpověď, měly uvést, jaké slovo mají na mysli. 

Pomocí otevřené otázky měly děti „napsat větu, kterou by vyjádřily, co je to násilí.“ 

Následně jsem odpovědi dětí rozdělila do několika skupin – tělesné a/nebo psychické 

ubližování druhým, bití, hrubost, agrese a fyzické napadení, bez odpovědi, odpověď 

„nevím“, týrání a zneužívání, omezování, vydírání, poškozování druhého nebo nucení     

a případné „jiné odpovědi“.  

 
Tabulka 2 - Přehled respondentů a slov, která jim evokuje slovo násilí 
Jak ukazuje Tabulka 2, nejvíce dětí, celkem 33,1%, si vybaví při slově násilí 

„ubližování“. Může to být díky tomu, že dětem neevokuje nějaký konkrétní případ 

násilí, ale dá se pod tento pojem zahrnout téměř vše. Častěji tento výraz používaly 

dívky, na rozdíl od výrazu „šikana“, který preferovaly spíše chlapci. Mohlo by to být 

způsobeno častějším výskytem šikany mezi chlapci? 

Na hladině významnosti 5 % se ukázaly statisticky významné rozdíly u položek 

a) Agrese a f) Šikana v Tabulce 2 (zakroužkované hodnoty) mezi žáky a studenty 

šestých a devátých ročníků. Položku a) vybíraly častěji starší děti a položku f) mladší 

děti. Otázkou je, proč se liší v takové míře odpovědi různých věkových kategorií? 
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 Velké rozdíly se na stejné hladině významnosti ukázaly také mezi jednotlivými 

městy, a to hned ve třech položkách. Těmi byly položky c) ubližování, e) týrání              

a f) šikana. Položky c) a e), tedy ubližování a týrání, byly nejčastější v Příbrami             

a položka f) (šikana) v Plzni. Neukázala se zde žádná posloupnost v odpovědích podle 

velikosti města. Tyto významné rozdíly by tudíž mohly být způsobeny rozdílnými 

přístupy k násilí v jednotlivých městech a školách (informace o různých druzích násilí 

v denním tisku nebo v regionálních novinách, prevence násilí ve školách atp.) 

Třetina dětí vidí násilí jako ubližování, více tuto odpověď preferují dívky 

než chlapci, spíše převažují gymnazisté a nejvíce děti z Příbrami. Necelá čtvrtina 

dětí vybrala odpověď „týrání“, častěji to byli chlapci, žáci devátých ročníků, 

gymnazisté a opět nejvíce dětí bylo z Příbrami.  

 
Tabulka 3 - Vlastní definice násilí 

Ve druhé otázce téměř polovina všech dotázaných (47,5%) zvolila odpověď 

spadající do kategorie „tělesné a/nebo psychické ubližování druhým“. Opět se zde 

objevil pojem „ubližování“, stejně jako v předchozí otázce. Dětí, které vybraly 

v předchozí otázce pojem ubližování a následně jej v této otázce použily, bylo 53,6%. 

Tato kategorie je velmi široká, ale je to z toho důvodu, že se děti často snažily o obecné 

odpovědi. Téměř čtvrtina děti vybrala odpověď v kategorii „bití, hrubost, agrese, 

fyzické napadení“, tyto odpovědi byly hodně konkrétní. Tato odpověď se ukázala jako 

statisticky významná na hladině 5% mezi chlapci a dívkami. Dívky se v odpovědích      

na tuto otázku snažily spíše o obecnější odpovědi, chlapci o konkrétnější odpověď        

ve smyslu agrese nebo bití. Mohlo by to být způsobeno tím, že ve škole je často 

požadována schopnost zobecňovat a dívky jsou v tomto ohledu schopnější? 
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Statisticky významný (na hladině 5%) se ukázal také rozdíl mezi odpověďmi 

žáků z jednotlivých měst. Největší rozdíl byl nalezen mezi Prahou (33,3%) a Příbramí 

(18,2%). 

 
Graf 1 – Odpověď bití, hrubost, agrese, fyzické napadení v závislosti na městě,     

ve kterém se škola nachází 
Jak je tedy zřejmé, v této odpovědi se vyskytla závislost četnosti odpovědí         

na velikosti města. Děti odpověď „bití, hrubost, agrese, fyzické napadení“ vybíraly 

nejčastěji v Praze (33,3%) a nejméně v Příbrami (18,2%). Mohla by mít na odpověď 

žáků četnost výskytu těchto konkrétních projevů v jednotlivých městech? Znamená       

to tedy, že nejvíce agrese je v Praze? 

Téměř polovina dětí definuje násilí jako tělesné a/nebo psychické ubližování 

druhým, častěji jsou to chlapci než dívky, o něco více je žáků gymnázia, žáků 

devátých ročníků a nejvíce tuto odpověď vybírali žáci a studenti z Příbrami. „Bití, 

hrubost, agresi či fyzické napadení“ zvolili častěji chlapci, žáci gymnázií, šestých 

ročníků a děti z Prahy. 

 

15.1.2. Místo setkání s násilím 

V rámci tohoto tématu jsem žákům a studentům položila dvě otázky, obě byly 

polootevřené. První otázka tohoto tématu zněla „Kde se můžeme setkat s násilím“. 

Respondenti mohli uvést více odpovědí a na výběr měli následující volby – ve škole,    

na internátě, v rodině, v zaměstnání, na ulici, v televizi, na internetu, ve výchovném 

ústavu, ve vězení a možnost zvolit odpověď „jinde“ a případně měli uvést kde.            

Ve druhé otázce byla požadována odpověď na otázku, zda se dítě „osobně setkalo 

někde s násilím a pokud ano, tak kde“. Na výběr byly možnosti „ano, kde“ a „ne“.  
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Tabulka 4 – Místa výskytu násilí 

Na prvním místě byla v této otázce (v dotazníku otázka č. 3, viz Tabulka 4) byla 

nejčastěji vybírána odpověď „ve škole“ a to celkem v 85,9%. Důvodem pro velkou 

četnost této odpovědi by mohl být fakt, že děti tráví nejvíce času ve škole a proto násilí 

nejčastěji vidí, nebo o něm slyší tam. Z podobného důvodu se pravděpodobně 81,7% 

dětí zmínilo, že se s násilím můžeme setkat na ulici. Vliv na častost této odpovědi 

mohou mít média, která často přináší informace o různých případech násilí. Tři čtvrtiny 

dětí uvedly, že se s násilím setkáváme ve vězení, což podle mého názoru vypovídá         

o obrazu vězení, který děti mají. Ten ovlivňují také média, a to nejen ve zpravodajství, 

ale i v mnoha filmech. 

Na 5% hladině významnosti se jako statisticky významný ukázal rozdíl              

u odpovědí i) a j). Obě zmíněné odpovědi (tzn. i) ve vězení i j) jinde – uveď kde) 

uváděli častěji chlapci než dívky. V odpovědi j) jinde – uveď kde byla nejčastější 

odpověď „všude“. Pokud opravdu obraz o vězení ovlivňují média, tak se to jistě 

promítlo do této odpovědi. Vězení se vyskytuje spíše ve filmech, které preferují muži, 

což by mohlo způsobit vyšší četnost této odpovědi u chlapců. Častěji je také                  

ve zpravodajství zmínka o vězněných mužích. Je to jistě i díky tomu, že jsou v České 

republice častěji věznění muži.  

Mnoho statistických významností se prokázalo mezi šestým a devátým 

ročníkem. Kromě první odpovědi, tedy a) – násilí ve škole byly rozdíly ve všech 

ostatních odpovědí statisticky významné na hladině významnosti 5%. Četnosti všech 

zmíněných odpovědí byly vyšší u žáků a studentů devátých ročníků. Důvodem pro tyto 

výsledky by mohl být širší přehled, který již starší děti díky svému věku stihly získat.  
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Mezi žáky základních škol a gymnazisty byl nalezen také významný rozdíl,         

a to ve stejných odpovědích, jako u předchozího třídícího kritéria. Zdůvodnění             

by mohlo být stejné, tedy že studenti gymnázia mají širší přehled o oblastech,               

ve kterých    se může násilí vyskytovat, a proto volily pestřejší rejstřík odpovědí,         

než žáci základních škol.  

Vzhledem k tomu, že jsem v této otázce dětem umožnila, aby volily více 

odpovědí, zajímala mě nejčastější kombinace odpovědí. 9,5% dětí zakroužkovalo 

všechny možné odpovědi, 8,8% vybralo všechny kromě odpovědi „jinde, uveď kde“. 

Další kombinace odpovědí už nebyly tak časté. Důvod pro kroužkování všech možných 

odpovědí byl pravděpodobně stejný, jako nejčastější volná odpověď v položce „jinde, 

uveď kde“, tedy odpověď „všude“.  

 Podle dětí se nejvíce s násilím můžeme setkat ve škole. Více tuto odpověď 

preferovaly dívky, žáci základních škol, žáci devátých ročníků a děti z Plzně. Násilí 

na ulici předpokládají chlapci, gymnazisté, žáci šestých ročníků a podle posledního 

hlediska děti z Prahy.  

 
Tabulka 5 - Místa osobního setkání s násilím 

 V otázce na osobní setkání dětí s násilím (v dotazníku otázka č. 4) byly odpovědi 

poměrně vyrovnané. Více než polovina dětí (51,76%) uvedla, že do osobního styku 

s násilím nikdy nepřišla. Osobně se s násilím setkalo 46,83% dětí. Velké procento dětí, 

které se s násilím osobně nesetkalo, si vysvětluji tím, že každé dítě považuje za osobní 

setkání s násilím něco jiného (někdo např. považuje za násilí jen osobní účast na rvačce, 

někdo i pouhou fyzickou přítomnost u ní apod.). 

 
Graf 2 - Osobní setkání s násilím - chlapci a dívky 
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Statisticky významný rozdíl na hladině významnosti 5% se ukázal v odlišné 

četnosti u chlapců a u dívek (Graf 2). Více se s násilím setkávají chlapci (52,6%)        

než dívky (39,8%). Je to způsobené tím, že chlapci řeší častěji konflikty fyzickým 

násilím než dívky? 

 Děti, které odpověděly na otázku ohledně osobního setkání kladně, se z 95,8% 

s násilím setkaly ve škole. Z dětí, které se s násilím setkaly ve škole, bylo 62,5% 

chlapců a 37,5% dívek.  

 Více než polovina dětí se s násilím osobně nesetkala, častěji s ním přicházejí 

do kontaktu chlapci, žáci devátých ročníků, gymnazisté a děti z Prahy. 

Nejčastějším místem potkání se s násilím je podle odpovědí dětí škola.  

 Jak je tedy z odpovědí dětí zřejmé, nejčastěji mají násilí spojené se školou,        

ať už v podobě „teoretického“ setkání s násilím nebo z vlastní zkušenosti. Jaký má tento 

faktor o škole vypovídající hodnoty? Má to nějaký vliv na vztah dětí ke škole? 

 

15.1.3. Pachatelé násilí 

 Otázky vztahující se k pachatelům násilí byly v mém průzkumu položeny dvě – 

jedna uzavřená a jedna otevřená. Uzavřenou otázkou byl dotaz „Kdo spíše bývá 

pachatelem násilí“. Respondenti měli vybrat jednu z variant – „muži“ nebo „ženy“. 

Otevřená otázka se na děti obracela s tím, „jaké jsou nejčastější vlastnosti člověka, 

která páchá násilí“.  

 
Tabulka 6 - Pachatelé násilí (z hlediska pohlaví) 

Na první otázku (Tabulka 6) odpovědělo 96,8% dětí, že pachatelem násilí bývají 

spíše muži. O 1,5% více volily odpověď “muži“ ženy, ale tento rozdíl není statisticky 

významný. Žádný důležitý rozdíl se neobjevil ani v dalších třídících kritériích.  

 Na vysokou četnost odpovědi „muži“ mají jistě vliv statistiky, které často 

potvrzují převahu mužských pachatelů násilí, ať už v heterosexuálním vztahu nebo 

homosexuálním vztahu.  
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Většina dětí považuje za pachatele násilí spíše muže, více jsou mezi nimi 

dívky, žáci šestých ročníků, gymnazisté a děti z Příbrami.  

 
Tabulka 7 - Vlastnosti pachatelů násilí 

Otevřená otázka dotýkající se vlastností člověka (Tabulka 7), která páchá násilí, 

byla v rámci zpracování kódována podle kódovacího klíče. Celkem 13 dětí na otázku 

vůbec neodpovědělo, proto je za celek považováno 271 dětí. Vzhledem k charakteru 

otázky bylo kódováno libovolné množství odpovědí, které respondent uvedl. Nejčastější 

odpovědí byla „agresivita, hrubost, krutost, síla, velké ubližování a arogance“. 

Odpovědi spadající do této široké kategorie uvádělo na 56,5% dětí. Četnost odpovědí 

dobře koresponduje s pojmy, které byly s násilím spojovány v první otázce (agrese, 

ubližování). Z charakteristik v této odpovědi by mohlo být násilím myšleno zejména     

to fyzické, případně psychické.  

Statisticky významné rozdíly byly na hladině významnosti 5% objeveny mezi 

ročníky ve 3. – 5. položce. Zatímco mladší děti si pachatele spíše „malují“ jako zlého, 

zlomyslného, sobeckého a necitelného, ti starší, tedy žáci devátých ročníků si pachatele 

násilí spojují s duševními nemocemi, choleričností, labilitou a vzteklostí. Je evidentní, 

že starší děti používají „odbornější“ výrazy spíše než výčet prostých charakteristik.      

Je to tím, že by mladší tyto pojmy ještě neznaly? 
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Pachatel násilí je podle dětí nejčastěji agresivní, hrubý, krutý, má velkou 

sílu, hodně lidem ubližuje a je arogantní. Představují si ho tak více dívky, žáci 

devátých ročníků, gymnazisté a děti z Prahy.  

 

15.1.4. Oběti násilí 

 V rámci tohoto tématu byly respondentům položeny čtyři otázky. První z nich, 

tedy otázka „Na které skupině je podle jejich názoru násilí nejčastěji pácháno?“, 

dávala na výběr tři možné odpovědi – na dětech, na dospělých a na seniorech (starých 

lidech). Úkolem dětí bylo vybrat pouze jednu odpověď. Následující otázka směřovala 

k rozdílům mezi pohlavími – „Které pohlaví je násilím více ohrožováno?“ Odpovědi 

byly buď „muži/chlapci“ nebo „ženy/dívky“. Jak je zřejmé již z formulace otázky,          

i zde si děti musely vybrat 1 odpověď. Tyto dvě otázky se tedy týkaly toho, jaká je 

reálná situace. Příští dvě otázky k tomuto tématu směřovaly k názoru dětí na to,           

co se jim osobně zdá horší. První z nich zněla „Co ty sám/sama považuješ za horší 

formu násilí (vůči komu) a proč?“ a druhá „Na které věkové skupině se ti zdá 

páchání násilí nejhorší a proč?“. V prvním případě měly děti opět na výběr dvě 

možnosti – „násilí páchané na mužích“ a „násilí páchané na ženách“. Ve druhé otázce   

si měly vybrat mezi třemi variantami – „násilí na dětech“, „násilí na dospělých“             

a „násilí na seniorech/seniorkách“. U obou těchto otázek měly uvést důvod, proč zvolily 

tu danou odpověď. Tyto důvody byly následně kódovány podle kódovacího klíče.  

 
Tabulka 8 - Názor respondentů na páchání násilí na dětech, dospělých a seniorech 
 Jak ukazuje Tabulka 8, podle názoru dětí je násilí nejčastěji pácháno na dětech 

(73,9% odpovědí), potom na dospělých (18%) a nejméně na seniorech (6,3%).              

Je zřejmé, že si děti nejvíce všímají násilí na svých vrstevnících, protože se jich to 

osobně dotýká. Dále mají blízko k lidem věku svých rodičů, proto si téměř pětina dětí 

nejvíc všímá násilí na dospělých.   
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 Statisticky významný rozdíl na hladině významnost 5% se ukázal mezi chlapci   

a dívkami. Násilí na dětech si všímají více dívky (78,9%), násilí na dospělých si více 

všímají chlapci (22,4%). Může to být tím, že se říká, že dívky mají lepší vztah k dětem? 

Nebo snad chlapci mají širší přehled o výskytu násilí a všímají si častěji než dívky          

i jiných věkových kategorií? 

 Rozdíl byl nalezen také mezi žáky šestých a devátých ročníků. Častěji „násilí    

na dětech“ volily mladší dětí, naopak „násilí na dospělých“ ti starší. Nechají se mladší 

děti více ovlivnit zprávami o dětech, kterých jsou často plná média? Mají tedy starší děti 

větší přehled, takový, že zaznamenávají i případy násilí na dospělých? 

 I v dalším třídícím kritériu, tedy mezi žáky základních škol a studenty gymnázia, 

byl objeven významný rozdíl. Vyvstávají zde pro mě podobné otázky jako ty předchozí 

– všímají si „intelektuálové“ více věcí kolem sebe? Dokážou mít širší přehled o dané 

problematice? Nebo mají gymnazisté lepší informace o násilí ze školy? 

 
Graf 3 - Ohrožení násilím u jednotlivých pohlaví 

Co se týká rozdílu mezi pohlavími, tak ohroženější jsou podle 83,1% dětí ženy 

(viz Graf 3 a Tabulka 9). Pouze 14,8% vybralo odpověď „muži/chlapci“. Zmíněné číslo 

14,8% hodně ovlivnil názor chlapců. Ti totiž ve 22,4% zvolili právě možnost               

„a) muži/chlapci“. Znamená to tedy, že častěji si děti všímají toho násilí, které se jich 

osobně dotýká? Odpovídaly by tomu i výsledky, pokud zkombinujeme odpovědi 

v otázce č. 7 a č. 8. Respondenti, kteří zaškrtli násilí na dětech a poté násilí na mužích, 

byli z 81,3% chlapci. Naopak děti, které vybrali odpovědi „násilí na dětech“ a „násilí   

na ženách“, byly ženy pouze z 54%. Jsou tedy chlapci ti, kteří volí odpovědi podle toho,   

co se jich dotýká konkrétně jejich osoby? 
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Tabulka 9 - Názor respondentů na ohrožené násilím podle pohlaví 

 Na hladině významnosti 5% se jako statisticky významný ukázal také rozdíl 

mezi jednotlivými městy. Jako ohrožené vidí ženy nejvíc děti z Příbrami (88,2%), oproti 

větším městům – Praha 83,3% a Plzeň 77,1%. V příbramském regionálním týdeníku 

Periskop se často píše o přepadeních, které mají v převážné většině na svědomí muži. 

Mohou od takových informací děti odvodit, že obětí bývají ženy? Vnímají děti násilí 

spíše v rámci heterosexuální skupiny?  

 První otázky k tomuto tématu, které byly v dotazníku položené, se týkaly 

četnosti násilí mezi různými skupinami lidí. Nyní se dostáváme k tomu, jak děti takové 

násilí vnímají, co se jim zdá horší a z jakého důvodů.  

 
Tabulka 10 - Názory dětí na násilí vůči jednotlivým pohlavím 

 Děti považují za horší formu násilí v 91,9% násilí na ženách (Tabulka 10). 

Pouze 3,9% dětí se zdá horší násilí na mužích, což je méně, než 4,2% dětí,                

které nezvolily ani jednu odpověď. Proč tomu tak je? Souvisí to s odpověďmi               

na předchozí otázku a je tedy horší to, co se podle dětí vyskytuje častěji? 

 Pokud děti zvolily odpověď a) muži, pak to bylo ve 36,4% z toho důvodu,         

že oni sami jsou muži a z 27,3% proto, že muži jsou drsnější. Zbytek dětí svou odpověď 

odůvodnil buď tím, že to muže víc bolí nebo nevěděly, jak by svou volbu 

okomentovaly. Zde by se tedy potvrzovalo, že někteří chlapci volí tu možnost, která jim 

je osobně bližší. 

 Z dětí, které vybraly odpověď b) ženy, uvedlo 82,4% jako důvod to, že ženy jsou 

bezbranné a hůř se brání. Toto odůvodnění převažovalo nad všemi ostatními, které        

se vyskytovaly u méně než 6% dětí. Děti, které se pro něj rozhodly, byly z 51,2% 

chlapci a 48,8% ženy. Tento vyrovnaný poměr mě překvapil, zejména to, kolik dívek 
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vidí ženy jako bezbranné. Podle jakých měřítek to děti posuzují? Jsou ženy považovány 

za bezbranné a hůře se bránící nějak obecně? Nebo se to vztahuje jen k tématu násilí? 

Jak ukazuje Tabulka 11, jako nejhorší páchání násilí vzhledem k věkovým 

skupinám považují děti „násilí na dětech“ (75,4%). Oproti četnosti násilí u dospělých     

a seniorů se tady ale ukazuje rozdíl – jako nejhorší posuzuje násilí na dospělých          

jen 1,1% dětí, ale na seniorech je to 22,5% dětí. Znamená to tedy, že děti neposuzují 

závažnost různého násilí podle jeho četnosti? Znamená to tedy, že si děti násilí dobře 

všímají a vadí jim, přesto podle nich není tak časté? 

 
Tabulka 11 - Názor dětí na násilí vůči různým věkovým skupinám 

 Na 5% hladině významnosti se v této otázce ukázal statisticky významný rozdíl 

mezi chlapci a dívkami (Graf 4). Přestože oběma pohlavím se zdá nejhorší násilí          

na dětech, tak u dívek je to až 89,1%, kdežto u chlapců „jen“ 64,1%. Opačně je tomu     

u násilí na seniorech – zde „vítězí“ chlapci s 32,1% nad dívkami, které tuto možnost 

zvolily v 10,9%. Mají tedy dívky větší soucit s dětmi, protože se podle nich i více toto 

násilí vyskytuje? Proč tomu tak není i u chlapců, kteří přestože násilí na seniorech 

nepovažují za tak časté, tak se jim častěji zdá horší než u dívek? 

 
Graf 4 - Názor respondentů na násilí vůči věkovým skupinám 
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 Násilí na dětech má u všech dětí podobnou četnost, jako se zdá nejhorší.      

U násilí na dospělých je vyšší množství výskytu, naopak u seniorů zase percepce 

závažnosti.  

 

15.1.5. Násilí k dětem 

  Téma o násilí k dětem sytí v mém průzkumu čtyři otázky. První z nich je        

tzv. filtrující otázka, která se respondentů ptá, zda „páchají někteří lidé násilí             

na dětech“. Jedná se o uzavřenou otázkou s jasnými odpověďmi – „ano“ nebo „ne“. 

Pokud na tuto otázkou odpoví kladně, následují další otázky k násilí na dětech. Pokud 

děti odpoví záporně, je u následující otázky uveden pokyn, aby přešly na soubor otázek 

o násilí na dospělých (tedy na otázku č. 15). Další otázku tedy uvádí filtr a potom 

následuje „Jak násilí na dětech nejčastěji vypadá?“ Děti mají vybrat jednu odpověď 

z následujících možností – „fyzické násilí (bití, kopání, pálení, opaření apod.)“, 

„psychické týrání (nadávky, vyhrožování, vydírání apod.)“, „sexuální násilí (sexuální 

obtěžování, sexuální aktivity s dítětem nebo před ním, znásilnění apod.)“, „šikana“, 

„obchod s dětmi (prostituce, pornografie apod.)“ a „jinak – uveď jak…“. Třetí otázkou 

k tomuto tématu je otázka „Kdo dětem nejčastěji ubližuje?“. Úkolem je opět vybrat 

pouze jednu odpověď a to z následujících variant – „rodiče nebo jiní příbuzní“, „učitelé, 

vychovatelé“, „vrstevníci“, „starší dětí“, „cizí lidé“ a „někdo jiný – uveď kdo…“. 

Poslední otázka k tomuto tématu se dotýká toho, zda jsou děti schopné „uvést nějaký 

konkrétní příklad násilí na dětech, o kterém někde slyšely“. Vzhledem k tomu,        

že se jednalo o otevřenou otázku, vytvořila jsem odpovídající kategorie, podle kterých 

jsem odpovědi kódovala – „Anička Janatková“, „Dominik, kluk na připínáčkách“, 

„Kuřimská kauza“, „šikana“, „týrání, fyzické napadání“, „sexuální zneužívání, 

znásilnění“, „nevím, nemohl“, „jiná odpověď“ nebo „žádná odpověď“.  

  Celkem 99,7% dětí uvedlo, že někteří lidé páchají násilí na dětech (Tabulka 12), 

pouze 0,3%, které reprezentují jednoho respondenta (chlapce z 6. třídy z Příbrami), 

uvedlo, že se násilí na dětech nevyskytuje. Znamená to, že si děti velmi dobře všímají, 

co se ve světě děje? Odkud mají informace o násilí na dětech? Opravdu si lišící             

se chlapec myslí, že se násilí na dětech nevyskytuje, nebo neměl dostatečnou motivaci 

pro vyplňování, proto si vybral kratší variantu? 
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Tabulka 12 - Páchání násilí na dětech 

   

Jak uvádí Tabulka 13, nejčastější podobou násilí na dětech je fyzické násilí 

(43,1%), dále sexuální násilí (20,1%), šikana (17,7%) a psychické týrání (15,9%).  

 
Tabulka 13 - Podoba násilí na dětech 

 Přestože rozdíly nalezené v této otázce nejsou statisticky významné, ráda bych 

upozornila na některé rozdíly mezi třídícími kritérii. 

Dívky více považují za nejčastější fyzické násilí než chlapci, jejichž odpovědi 

naopak převažují v odpovědích „psychické týrání“, „sexuální násilí“ a „šikana“. 

Důvodem pro to by mohly být obavy dívek z fyzického útoku, kterému by se podle 

odpovědí v otázce č. 6 těžko uměly ubránit. Tyto výsledky jsou překvapující, protože 

odborná literatura mluví o tom, že fyzické násilí je vlastní spíše chlapcům,                

proto je zajímavé, že si ho dívky všímají více.  

 Žáci základních škol uváděli následující pořadí odpovědí – fyzické násilí (1.), 

sexuální násilí (2.), šikana (3.). U gymnazistů byly 2. a 3. položka prohozené. Mohlo by 

to znamenat, že se na gymnáziích více mluví o šikaně? Nebo se prevence na základních 

školách zaměřuje na sexuální násilí? Nebo se o tuto problematiku žáci více zajímají 

sami od sebe? 
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 Rozdílné hodnoty byly nalezeny také mezi jednotlivými městy. Ve všech sice 

převažuje odpověď a) fyzické násilí, ale na druhém místě v Praze a v Plzni je                 

c) sexuální násilí a v Příbrami b) psychické týrání. Může to být tím, že se sexuální násilí 

více vyskytuje ve větších městech? Nebo je na toto téma zaměřena prevence ve školách 

a v rodinách?  

 
Tabulka 14 – Pachatelé násilí na dětech 

 Jako nejčastějšího pachatele násilí na dětech vidí respondenti v 37,8% starší děti, 

dále potom na 30% cizí lidé a ve 21,2% rodiče (Tabulka 14). Souvisí nějak označení 

starších dětí za nejčastější pachatele s tím, že se děti s násilím setkávají nejvíce             

ve škole? Usuzují děti na odpověď k této otázce z vlastních zkušeností nebo 

z informací, které se k nim dostávají z okolí? 

 Na hladině významnosti 5% se ukázal statisticky významný rozdíl mezi chlapci 

a dívkami v odpovědi a) rodiče. Častěji tuto možnost překvapivě uváděly dívky,            

a to ve 28,1%. Tento rozdíl by mohla způsobovat informovanost o známých případech 

násilí, znamená to tedy, že jsou dívky v tomto ohledu více informované? Nebo mají 

snad chlapci tak často zkušenosti s násilím od starších dětí, že jim už na rodiče „nezbylo 

místo“? 

 Statisticky významné jsou také rozdíly mezi 6. a 9. ročníkem, a to v odpovědích 

a) rodiče a f) cizí lidé (Graf 5). Mají snad mladší děti iluze o tom, že všichni rodiče jsou 

jen hodní? Nebo u nich prevence proti násilí způsobuje takovou obavu z cizích lidí? 
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Graf 5 -Nejčastější pachatelé násilí na dětech (podle ročníku) 

 
Tabulka 15 – Konkrétní příklady násilí na dětech 

Děti uváděly v otázce č. 14 na konkrétní příklady násilí na dětech velmi 

různorodé odpovědi (Tabulka 15). Nejvíce, tedy 16,6% dětí uvedlo odpověď z kategorie 

„týrání, fyzické napadení“. 15,5% dětí nedokázalo uvést žádný konkrétní příklad. 

Z konkrétních kauz se nejčastěji vyskytovala odpověď „Anička Janatková“ (9,5%). 

Dalšími kauzami byl „Dominik, kluk na připínáčkách“ (7,1%) a „Kuřimská kauza“ 

(7,4%). Odpovědi v této otázce podle mého názoru výrazně strukturují média                  

a současná situace. V době dotazníkového šetření neproběhla médii žádná výrazná 

kauza násilí na dětech, proto převažovaly u dětí obecné odpovědi a ne ty konkrétní. 

Jsem přesvědčená o tom, že kdyby byl výzkum realizován před rokem (tedy v období 

říjen 2010 – březen 2011), byla by nejčastější odpovědí „Anička Janatková“.  

 U této otázky byl nalezen statisticky významný rozdíl u položky „šikana“. 

Nejčastěji tuto možnost kroužkovaly děti z Plzně (22,9%), oproti dětem z Prahy 

(12,8%) a z Příbrami (7,3%). Znamená to, že se v Plzni mluví tolik o prevenci šikany? 

Nebo se snad ve zdejších školách šikana vyskytuje o tolik víc? 
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 Násilí na dětech se podle názoru dětí jednoznačně vyskytuje a nejvíce           

si ho děti všímají v podobě fyzického násilí. Nejčastěji bývají pachatelé starší děti   

a cizí lidé. V současné době děti neuváděly příliš často konkrétní případ násilí, 

spíše volily obecnější kategorie, ale z těch konkrétních kauz se nejvíce objevila 

Anička Janatková. 

 

15.1.6. Násilí na dospělých 

Podobně jako u násilí na dětech jsem nejprve pokládala filtrující otázku (otázku 

č. 15), zda se „vyskytuje násilí mezi dospělými“. Děti měly na výběr možnosti „ano“   

a „ne“. Na základě této otázky následovala instrukce, aby pokračovaly následující 

otázkou v případě kladné odpovědi a v případě záporné odpovědi měly přejít k tématu 

násilí na seniorech. Následně jsem se v rámci tohoto tématu dotazovala, „jaká je 

nejčastější oblast výskytu násilí mezi dospělými“. Alternativy byly následující –       

„v rodině – domácí násilí“, v zaměstnání – mezi nadřízenými a podřízenými, mezi 

kolegy“, „na ulici – vandalismus, přepadení apod.“, „v různých institucích – vězení, 

ústavy, armáda“, „v širší společnosti – války, terorismus“ a „jinde, uveď kde“. Další 

otázka byla položena ve znění „Kdo bývá nejčastěji pachatelem násilí u dospělých“   

a nabízené varianty odpovědí byly „rodiče“, „partner/ka, manžel/ka“, „zaměstnavatel“, 

„kolegové v práce“, „cizí lidé“ a „někdo jiný – uveď kdo“. Poslední otázkou tohoto 

tématu byla stejně jako u dětí „žádost o uvedení konkrétního příkladu násilí            

na dospělých, o kterém někde slyšeli/y“.  

Celkem 97,2% dětí uvedlo, že se násilí mezi dospělými vyskytuje a pouze 2,8% 

dětí ho neregistruje (Tabulka č. 16).  U této otázky (otázka č. 15) se nevyskytl žádný 

statisticky významný rozdíl mezi třídícími kritérii.  

 
Tabulka 16 – Výskyt násilí mezi dospělými 

V otázce na nejčastější oblast výskytu násilí (otázka č. 16) převažovala odpověď 

„na ulici – vandalismus, přepadení apod.“, kterou vybralo 39,08% dětí (Tabulka 17). 

Druhou odpovědí v pořadí bylo „v rodině – domácí násilí“, která se objevila u 21,48% 

dětí.  
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Tabulka 17 – Oblasti výskytu násilí mezi dospělými 

Na hladině významnosti 5% se ukázaly statistické významnosti mezi chlapci        

a dívkami, mezi šestým a devátým ročníkem i mezi žáky základních škol a studenty 

osmiletých gymnázií. 

U pohlaví jako třídícího znaku jsou statisticky významné rozdíly u dvou položek 

– a) v rodině a d) v různých institucích. Dívky volí násilí v rodině ve 33,3% a chlapci 

pouze ve 12,7%. Oproti tomu násilí v různých institucích vybírali spíše chlapci (22%) 

než dívky (6%). Vyskytuje se snad domácí násilí více na dívkách? Nebo mají o této 

problematice více znalostí? Odkud mají chlapci tolik informací o institucionálním 

násilí? Má na tyto výsledky vliv sledování televize a zpráv na internetu? 

Velké rozdíly se vyskytly také mezi ročníky – násilí v rodině si všímaly spíše 

starší děti oproti mladším, které preferovaly násilí na ulici. Objevuje se zde to samé 

zdůvodnění, jako u otázky č 13, tedy idealizace rodičů u mladších dětí a jejich obavy 

z cizích lidí? Nebo se snad násilí v rodině vyskytuje až u starších dětí (v roli diváků 

násilí mezi rodiči)? Vnímají starší respondenti více násilí v institucích a v širší 

společnosti, protože už se věkem více blíží dospělým a bude se jich to tedy dotýkat 

osobně? 

Ráda bych upozornila také na diference mezi žáky základních škol a studenty 

gymnázií (Graf 6). Žáci ZŠ si více všímají u dospělých násilí v rodině, v zaměstnání       

a na ulici. Studenti gymnázií naopak registrují více násilí v institucích a v širší 

společnosti. Je důvodem pro tyto rozdíly větší přehled gymnazistů o problematice násilí, 
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který způsobuje rozmělnění odpovědí do všech nabízených kategorií? Nebo žáci 

základních škol častěji přicházejí do styku s násilím v rodině a na ulici?  

 
Graf 6 – Oblast výskytu násilí mezi dospělými (podle typu školy) 

Nejčastějším pachatelem násilí bývají v 59,8% odpovědích cizí lidé (Tabulka 

18). Následují s 24,6% partneři/partnerky nebo manželé/manželky. Nejméně často       

se vyskytovala odpověď „zaměstnavatel“ (1,1%).  

 
Tabulka 18 – Pachatelé násilí u dospělých 

Na hladině významnosti 5% se jako statisticky významný ukázal rozdíl mezi 

chlapci a dívkami v položkách b) Partner/ka, manžel/ka a e) Cizí lidé. Partnery               

a manžely volily častěji dívky než chlapci, a to ve 34,1%. Může to být tím, že se ženy 

cítí ohrožovány svými současnými nebo potenciálními partnery? Vidí snad 

partnery/manžele jako pachatele násilí u svých rodičů, příbuzných, známých? Nebo       

si více všímají různých kauz domácího násilí, ve kterých jsou medializování jako 

pachatelé zejména muži? Chlapci tuto odpověď nevolili tak často (16,7%), naopak více 

než dívky vybírali odpověď e) Cizí lidé (66,7%).  
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Pokud měly děti uvést konkrétní příklad násilí na dospělých (otázka č. 18),       

tak nejčastěji zmiňovaly odpověď „fyzické týrání, vražda“ (27,5%) (Tabulka 19).        

Na tuto otázku respondenti velmi často odpovídali „nevím“ (23,6%) nebo odpověď 

chyběla úplně (20,1%). Odpovědi ve smyslu konkrétních jmen nebo událostí                 

se objevovaly jen ojediněle.  

 
Tabulka 19 – Konkrétní příklady násilí na dospělých 

Statisticky významný rozdíl na 5% hladině významnosti se ukázal v odpovědi   

a) fyzické týrání, vražda, a to hned u dvou třídících kritérií. Nejprve mezi dívky             

a chlapci a poté i mezi žáky ZŠ a gymnazisty.  

Odpověď „fyzické násilí, vražda“ zvolily častěji dívky, a to ve 35,7%. Je to tím, 

že na tento druh násilí nejčastěji upozorňují média, se kterými dívky přicházejí do styku 

více než chlapci? Nebo proto, že se ho dívky nejvíce bojí, protože se mu neumí ubránit? 

U chlapů byla v této otázce velmi častá odpověď „nevím“. Mají menší přehled o této 

problematice u dospělých než dívky? Nebo se nemohli rozhodnout, kterou odpověď 

zvolit a toto pro ně byla nejsnazší varianta? 

Gymnazisté nejčastěji kroužkovali odpověď „nevím“, což je pro mě překvapující 

zjištění (Graf 7). Hned následující nejfrekventovanější odpověď byla ale ta již zmíněná 

– „fyzické násilí, vražda“ (19,6). Přesto ji nevybírali studenti gymnázií (19,6%)          

tak často jako žáci základních škol, kde tato odpověď dominovala mezi všemi ostatními 

(41,4%).  
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Graf 7 – Konkrétní případy násilí u dospělých (podle typu školy) 

 

97,2% dětí tvrdí, že se násilí vyskytuje i mezi dospělými, a to nejvíce           

na ulici, v podobě vandalismu, přepadení apod. S mírným odstupem potom 

následuje násilí v rodině, kterého si mnohem víc všímají dívky než chlapci, starší 

děti než mladší, spíše žáci ZŠ a děti z Příbrami. Nejčastěji jsou za pachatele 

považování cizí lidé. Děti nezmiňují žádná konkrétní jména či kauzy násilí            

na dospělých, spíše používají obecnější kategorie a nejvíce odpověď „fyzické 

týrání, vražda“. 

 

15.1.7. Násilí na seniorech  

Aby mohlo dojít k porovnání témat všech tří věkových skupin, tak i tuto oblast 

sytily čtyři otázky podobného charakteru jako u dětí a dospělých. Nejprve jsem se tedy 

dotazovala, zda se „vyskytuje násilí vůči seniorům“ a poté následoval pokyn             

pro přechod na další otázku podle zvolené odpovědi. Následovala otázka na 

„nejčastější typ násilí k seniorům“. Variantami bylo „fyzické týrání“, „sexuální 

zneužívání“, „psychické týrání (křičení, nadávky, vyhrožování apod.)“, „ekonomické 

zanedbávání (okrádání o peníze a o majetek)“, „zanedbávání (nedostatek pozornosti 

k seniorovi, neuspokojování jeho potřeb)“ a „jiný – uveď jaký“. Třetí otázka tohoto 

tématu se ptala po „nejčastějším pachateli násilí vůči seniorům“. Možnosti byly 

následující – „děti“, „partner/ka, manžel/ka“, „pečovatel/ka“, „cizí člověk“ a „někdo 

jiný – uveď kdo“. Téma jsem stejně jako ta předchozí zakončila otázkou na „konkrétní 

příklad násilí  na seniorech, o kterém děti někde slyšely“.  
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Tabulka 20 – Výskyt násilí na seniorech 

Celkem 91,5% dětí uvedlo, že se násilí na seniorech vyskytuje a 6,3% udalo,    

že ne (Tabulka 20). Zajímavé by mohlo být zjištění, proč si děti myslí, že vůči seniorům 

se násilí nevyskytuje. V médiích jsou senioři často zmiňování v souvislosti s okradením, 

mohou tedy některé děti nabývat dojmu, že se násilí této věkové kategorie netýká? 

Nebo snad důvodem může být malý kontakt s touto věkovou kategorií? 

Na 5% hladině významnosti se ukázaly významné rozdíly mezi jednotlivými 

městy. V Praze 11,5% dětí odpovědělo, že se násilí na seniorech nevyskytuje, 

v Příbrami to bylo 7,3% a v Plzni jen 1%. Mohla by tyto rozdíly v dětské percepci násilí 

vůči starým lidem způsobit reálná četnost násilí k seniorům v jednotlivých městech? 

Nebo se naopak v Plzni vyskytuje tento druh násilí ojediněle? V úvahu beru také 

interpretaci, že v Praze a v Příbrami jsou děti více informované a proto ví i o násilí         

u této věkové skupiny. 

 
Tabulka 21 – Druh násilí na seniorech 

Nejčastějším typem násilí vůči seniorům je v 72,9% ekonomické zneužívání 

(Tabulka 21). Následuje s velkým odstupem fyzické týrání (9,2%) a psychické týrání 

(8,8%). Odpovídají tyto výsledky statistikám, nebo jsou snad důsledkem mediálního 

vlivu? Nebo mají děti informace o tomto tématu i z jiných zdrojů kromě médií? Funguje 
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ve školách nějaká osvěta správného chování k seniorům a má případně na děti nějaký 

vliv?  

Jak uvádí Tabulka 22, pachatelem je podle dětí nejčastěji cizí člověk. Tuto 

odpověď uvedlo 75,6% respondentů. Následují děti seniora, které uvedlo 12,6% 

dotázaných. Na třetím místě je pečovatel/ka s 8,8%. 

 
Tabulka 22 - Nejčastější pachatelé násilí na seniorech 

V rámci pohlaví byly nejvýraznější odlišnosti nalezeny mezi položkami a) Děti  

a d) Cizí člověk. Odpověď a) byla častější mezi chlapci (15,1%) než mezi dívkami 

(9,5%). Může to být způsobené tím, že si dívky pod pojmem „děti“ představily malé 

děti, ke kterým v předchozích otázkách měly spíše soucit? Nebo snad dívky volily 

odpověď d) z toho důvodu, že mají větší nedůvěru k cizím lidem, že se jich snad             

i obávají? Mají chlapci více informací od tématu násilí na seniorech, což způsobilo 

rovnoměrnější rozvrstvení jejich odpovědí mezi všechny položky? 

V rámci této otázky (v dotazníku otázka č. 21) se objevily statisticky významné 

rozdíly mezi žáky z jednotlivých měst u odpovědi d) Cizí člověk. Praha a Plzeň jsou 

vyrovnané, ale v Příbrami se tato odpověď objevila o téměř 10% častěji (celkem tedy 

v 81,2%).  

Ani u seniorů se u otázky po konkrétním případu násilí na seniorech (otázka       

č. 22, Tabulka 23) nevyskytovala konkrétní jména či události. Nejčastější odpovědí bylo 

„okradení, přepadení“ (48,1%). 24% dětí uvádělo, že neví a 12,6% neuvedlo vůbec nic. 
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Tabulka 23 - Konkrétní případy násilí na seniorech 

Statisticky významné na hladině významnosti 5% se ukázaly rozdíly mezi 

chlapci a dívkami, a také mezi žáky ZŠ a gymnazisty v rámci první odpovědi – 

„okradení, přepadení“. Mají snad dívky větší menší znalosti, co se týká násilí               

na seniorech, že převážně vybíraly tuto odpověď? Nebo jsou více ovlivnitelné médii, 

které tyto případy často ovlivňují? A stejně tak gymnazisté, kteří častěji než žáci ZŠ 

vybírali odpovědi „nevím“ nebo neodpověděli vůbec. Mají tedy menší znalosti v této 

tématice? Nebo jsou naopak ti, kteří nějakou konkrétnější odpověď uváděli, naprosto 

přesvědčeni, že násilí na seniorech je nejčastěji v podobě „okradení či přepadení“.       

Je tomu tak i v realitě? 

 

 
Graf 8 – Konkrétní případy násilí vůči seniorům 

Podle Grafu 8 je evidentní, že první tři odpovědi jsou ve všech 3 městech stejné. 

Příbram nad zbylými městy vyčnívá v položce „okradení, přepadení“. Odpovídají tyto 

výsledky realitě? Zvěsti v příbramském týdenníku by tomu nasvědčovaly, stejně tak 

obavy některých starších obyvatel tohoto města vycházet po setmění ven. Je zajímavé, 

že v prvních třech odpovědích ve všech městech je tato položka jediná konkrétní. Proč 
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neuvádějí děti i jiné případy násilí? Může to souviset s malým zájmem o seniory? Nebo 

snad má vliv menší kontakt mladých se starými lidmi? 

Podle 91,5% dětí se násilí na seniorech vyskytuje. Častěji si to myslí chlapci 

než dívky, starší děti, gymnazisté a děti z Plzně. Jeho podobou bývá podle téměř tří 

čtvrtin respondentů ekonomické zneužívání. Pachateli bývají cizí lidí, což si spíše 

myslí dívky, než chlapci. Konkrétní příklady násilí děti uvést nedokážou, ale často 

zmiňují případy okradení a přepadení seniorů.  

 

15.1.8. Sebepoškozování 

Toto téma zahrnovalo v dotazníku 2 otázky. První z nich byla otevřená a zněla: 

„Co je to sebepoškozování a jak to vypadá?“ Vzhledem k tomu, že se jednalo            

o otevřenou otázku, tak jsem po sebrání všech dotazníků vytvořila následující kategorie: 

„řezání, bodání“, „pálení“, „drogy, léky a další návykové látky“, „pokus o sebevraždu, 

sebevražda“, „EMO“, „týrání sám sebe, ubližování si, fyzické ubližování“, „anorexie, 

psychická porucha“, „nevím“, „žádná odpověď“ a „jiná odpověď“. Otázku jsem 

kódovala stejným způsobem jako ty, ve kterých byla možnost více odpovědí. Druhou 

otázkou pro toto téma byla otázka uzavřená ve znění „Myslíte si, že sebepoškozování 

se dá považovat za násilí?“ Na ní bylo možné odpovědět „ano“ a „ne“. Samozřejmostí 

zde byl výběr jedné odpovědi.  

 

 
Tabulka 24 - Definice sebepoškozování 
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Nejvíce, tedy přesně 57% dětí odpovědělo, že sebepoškozování je „týrání sám 

sebe, ubližování si, fyzické ubližování“ (Tabulka 24). Na druhém místě se v 42,3% 

odpovědí objevilo „řezání, bodání“. Objevilo se zde mnoho statisticky významných 

rozdílů, kterým se dále budu blíže věnovat. 

Mezi chlapci a dívkami byly nalezeny diference hned ve třech položkách. Dívky 

častěji než chlapci volily dvě nejfrekventovanější odpovědi, chlapci použili víckrát 

odpověď „nevím“. Je snad sebepoškozování častější u dívek? Nebo jsou o něm více 

informovány?  

Žáci 6. ročníku dávali na tuto otázku celkově méně odpovědí, než ti z 9. ročníku. 

Ve všech položkách „vítězí“ starší děti, kromě položek „drogy, léky a další návykové 

látky“, „pokus o sebevraždu, sebevražda“ a „jiná odpověď“. Celkově by se dalo říci,    

že mladší děti mají prozatím o tématu sebepoškozování méně informací a nejsou           

si významem tohoto slova přesně jistí.  

Děti ze základní školy definovali častěji než gymnazisté sebepoškozování 

pomocí příkladů. Gymnazisté naopak spíše preferovali definici, občas doplněnou 

nějakým příkladem. Překvapivá byla vyšší četnost odpovědí „nevím“ u gymnazistů –     

je to snad znamení toho, že se se sebepoškozováním setkáváme častěji u žáků ZŠ?      

Že by se snad „intelektuálové“ měli raději a řešili své problémy jinak? 

Statisticky významný rozdíl na hladině významnosti 5% byl nalezen u odpovědí 

„pokus o sebevraždu, sebevražda“ a „anorexie, psychická porucha“ mezi jednotlivými 

městy. Nejvíce se obě tyto odpovědi vyskytovali u žáků z pražských škol, nejméně 

potom v Plzni. Je i statisticky nejvíc sebevražd v našem hlavním městě a vyskytuje se 

anorexie a psychické poruchy v Praze více než jinde? Proč právě v Plzni, přestože je to 

velkoměsto, je vybíraly děti tyto odpovědi nejméně? Vědí plzeňské děti                          

o sebepoškozování více, proto vybíraly přesnější odpovědi?   

Otázka, zda můžeme sebepoškozování považovat za násilí, se ukázala 

v odpovědích velmi vyrovnaná (Tabulka 25). 49,6% respondentů odpovědělo kladně, 

46,8% záporně. 3,5% dětí neuvedlo žádnou odpověď.  
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Tabulka 25 – Vztah sebepoškozování a násilí 

Statisticky významný rozdíl na 5% hladině významnosti se ukázal mezi 

jednotlivými typy škol, jak ukazuje Graf 9. Gymnazisté považují sebepoškozování        

za násilí v 53,9%, žáci základních škol jen v 43,7%. Mají gymnazisté lepší znalosti        

o tomto tématu? Nebo jsou „chytřejší“ a odvozovali si odpověď ze slova samého? 

 
Graf 9 – Sebepoškozování jako násilí (podle typu školy) 

 

Děti v 57% vidí sebepoškozování jako týrání sám sebe, nebo tento pojem 

definovaly ve 42,3% odpovědí pomocí příkladů „násilí, bodání“. Zda se dá 

sebepoškozování považovat za násilí je velmi rozporuplné. Podle gymnazistů spíše 

ano, podle žáků základních škol spíše ne. 

 

15.1.9. Sebevraždy 

V rámci tohoto tématu jsem se dětí nejprve ptala, zda si myslí, že „v souvislosti 

s násilím můžeme mluvit o sebevraždách“. Jednalo se o uzavřenou otázku 

s možnostmi odpovědět „ano“ nebo „ne“. Následující tři otázky patřící také k tomuto 

tématu měly stejné znění pro všechny tři věkové skupiny – „co může být důvodem 

k sebevraždě“.  
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68,7% všech respondentů považuje sebevraždu za násilí, jak ukazuje Tabulka 

26. 29,6% dětí odpovědělo záporně a 1,8% nevybralo ani jednu odpověď. Proč se dětem 

zdá větší souvislost mezi násilím a sebevraždou, než mezi násilím a sebepoškozováním? 

Jaký důvod má necelých 30% dětí sebevraždu za násilí nepovažovat? Mají školáci 

důvod nevidět útok proti sobě za násilí? Je kolem nich probíráno jen interpersonální 

násilí? 

 
Tabulka 26 – Sebevraždy a násilí 

Dívky sebevraždu za násilí považuji častěji než chlapci (v 75% oproti 63,5%), 

tento údaje je dokonce statisticky významný na 5% hladině významnosti (Graf 10). 

Chlapci více než dívky v tomto případě volili odpověď „nevím“. Vědí dívky                   

o sebevraždách více než chlapci? Nebo je rozdíl způsoben opět „jen“ lepší dedukcí         

u dívek?  

 
Graf 10 – Považování sebevraždy jako násilí (podle pohlaví) 

 
Tabulka 27 – Důvody k sebevraždě u dětí 
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41,9% dětí uvedlo, že důvodem k sebevraždě dětí mohou být konflikty s rodiči 

(Tabulka 27). Mezi chlapci a dívkami byl statisticky významný rozdíl na hladině 

významnosti 5%, protože pro dívky to byl nejčastější možný důvod k sebevraždě, 

kdežto u chlapců to byly špatné známky a potíže ve škole (35,9%). Jsou pro dívky 

vztahy s rodiči důležitější než známky ve škole? Nebo snad nemívají potíže ve škole 

příliš často, proto je jako důvod k sebevraždě vidí „až“ na druhém místě? Nemají děti 

těch možných důvodů k sebevraždě nebezpečně mnoho? 

Statisticky významné byly i rozdíly mezi žáky šestých a devátých ročníků 

(položky „jiná odpověď“ a „stres, nechuť žít, psychické problémy“, mezi žáky ZŠ          

a gymnazisty (položky „špatné známky a potíže ve škole“ a „rozpad rodiny“) a mezi 

jednotlivými městy („konflikty s rodiči“ a „stres, nechuť žít, psychické problémy“).  

Zajímavé je, že gymnazisty jsou druhý nejvíce udávaný důvod (a to jen o 0,6% 

od prvního) pro sebevraždu špatné známky a potíže ve škole. Záleží snad 

„intelektuálům“ na známkách více? Kladou na ně rodiče a školy tak velké nároky,        

že to může děti dohánět k sebevraždě? Také bych chtěla upozornit na rozdíl v položce 

„stres, nechuť žít, psychické problémy“ mezi mladšími a staršími dětmi. Jsou mladší 

méně stresovaní než starší? Nebo mají k teoreticky k sebevraždě jiné závažnější 

důvody? Proč jsou dnešní děti tak stresované? Kdo nebo co je stresuje? 

Jak ukazuje Graf 11, rozdíly můžeme nalézt i mezi jednotlivými městy. Vypadá 

to, jako by plzeňské děti měly nejméně konfliktů s rodiči, v Příbrami bylo nejméně 

šikany a v Praze nejvíc násilí, týrání a zneužívání. Je v Praze nejvíce rozpadlých rodin, 

šikany a stresu, že děti uvádějí tolik možných důvodů k sebevraždě? 

 
Graf 11- Důvody k sebevraždě u dětí (podle měst) 
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Nejčastěji byly jako důvod k sebevraždě u dospělých shledány ve 41,2% dluhy     

a finanční potíže (Tabulka 28). Následovaly „rozvod, rozchod, vztahy“ (34,9%)              

a „problémy v práci, vyhazov, nezaměstnanost“ (28,2%). Zajímavé je, že se šikana, 

týrání a násilí objevily až na pátém místě, oproti tomu u dětských sebevražd to bylo      

na třetím až čtvrtém místě. Snáší snad dospělí podle dětí násilí lépe? Nebo mají 

mnohem víc důvodů, proč se chtít zabít? 

 
Tabulka 28 - Důvody k sebevraždě u dospělých 

Dívky si myslí, že nejčastěji jsou u dospělých důvodem k sebevraždě rozvody, 

rozchody a vztahy. Chlapci naopak častěji vybírali odpověď „dluhy a finanční potíže“. 

Je to způsobené tím, že muži bývají označováni jako „živitelé rodiny“, proto pro ně jsou 

zásadním důvodem pro sebevraždu v dospělém věku dluhy a finanční potíže?           

Nebo snad ženy hůře snášejí konec vztahu či problémy ve vztahu? 

Statisticky významný rozdíl na hladině významnosti 5% se ukázal také mezi 

mladšími a staršími dětmi. Mezi šesťáky byla nejčastější odpověď „rozvod, rozchod, 

vztahy“ (33,1%). Starší děti více preferovaly odpověď „dluhy, finanční potíže“. Jsou 

mladší víc fixovaní na rodiče, proto vnímají rozpad vztahu jako největší katastrofu         

a jako důvod k sebevraždě? Mají deváťáci díky svému věku už větší přehled o financích 

a jsou si vědomi i rizik při jejich nedostatku? Znají situaci dluhů či finančních potíží 

z osobní zkušenosti? 

Třemi nejčastějšími odpověďmi byly jak mezi gymnazisty i mezi žáky ZŠ 

„rozvod, rozchod, vztahy“, „dluhy, finanční potíže“ a „problémy v práci, vyhazov, 

nezaměstnanost“ (Graf 12). Statisticky významný rozdíl byl nalezen v tom, že pro žáky 
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základní školy je nejčastější odpověď „rozvod, rozchod, vztahy“ a pro gymnazisty 

„dluhy a finanční potíže“.  

 
Graf 12 – 3 nejčastější důvody pro sebevraždu u dospělých (podle typu školy) 

Domnívám se, že studenti gymnázií se již lépe orientují v hospodaření 

domácností a finančních otázkách, proto u nich výrazně převažovaly jako důvod 

k sebevraždě dospělých dluhy či finanční potíže. Častěji si také uvědomují provázanost 

finanční situace rodiny a možného rizika nezaměstnanosti. Žáci základních škol svou 

pozornost více zaměřovali na oblast rodinných vztahů, přikládají snad osobním vztahům 

takovou důležitost? Dotýkají se jich problémy v rodině více než „intelektuálů“? 

Naznačují výsledky šetření, že děti ze základních škol mají pevnější vazby na rodiče      

a tudíž intenzivně vnímají jakékoliv rozbroje v rodině? 

U seniorů jsou podle dětí nejčastěji důvodem k sebevraždě „stáří, nemoci“ 

(40,1%), jak ukazuje Tabulka 29. S odstupem potom následuje odpověď „samota, pocit 

zbytečnosti“ (20,8%). Je zajímavé, že si pětina dětí takového pocitu všímá a bylo         

by zajímavé zjistit, jak je to u seniorů v jejich okolí. Jsou děti od 11 do 15 let nějak 

aktivní v tom, aby se jejich známí senioři necítili sami? V této otázce se objevily 

statisticky významné odpovědi na hladině významnosti 5% ve všech třídících kategorií.  
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Tabulka 29 - Důvod k sebevraždě u seniorů 

Dívky si více než chlapci všímaly možných důvodu k sebevraždě, jako je smrt 

blízkého, finanční problémy, samota a pocit zbytečnosti. Chlapci naopak viděli problém 

spíše ve stáří a nemocích, častěji také na otázku neodpovídali nebo používali odpověď 

„nevím“. Je zajímavé, že se chlapcům spíše než dívkám zdá násilí na seniorech nejhorší 

ze všech věkových kategorií, přesto jich ale poměrně dost nezná problémy stáří, které 

by mohly vést k sebevraždě. Jsou dívky v tomto ohledu více informované? Nebo mají 

víc osobních zkušeností se seniory, proto znají pestřejší spektrum jejich potíží? 

Starší děti obecně dávaly v této otázce větší počet odpovědí než ty mladší. 

Nejčastěji obě věkové kategorie uváděly „stáří, pocit zbytečnosti“, ale hned na druhém 

místě v pořadí už byly odlišnosti. Téměř čtvrtina mladších dětí totiž nevěděla, jak by     

na otázku odpověděla, naopak starší děti v 28,5% uváděly jako důvod samotu a pocit 

zbytečnosti. Je evidentní, že starší děti vnímají problémy ve stáří více, než ty mladší? 

Hraje zde vliv to, že mladší děti mají většinou i poměrně mladé prarodiče, kteří zatím 

tyto problémy nemají? Nebo se v rodinách o negativech stáří nemluví? 

I mezi gymnazisty a žáky základních škol je na první pohled patrný rozdíl,         

a to nejen v tom, že gymnazisté podali celkem mnohem víc odpovědí. Dovedou si více 

všímat téměř všech potenciálních důvodů, které by mohly seniory vést k sebevraždě. 

Žáci ZŠ častěji nedokázali otázku zodpovědět. Mluví se dnes ve školách o stáří? Mají 

děti vůbec možnost tyto informace získat? Jak se k násilí přistupuje v rodinách a je 

v dětech pěstován blízký vztah k lidem v seniorském věku? 
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Graf 13 - Důvody k sebevraždě u seniorů (podle měst) 

 Jak ukazuje Graf 13, pražské děti si nejvíce z možných důvodů k sebevraždám 

všímají obecně „stáří, nemocí“ a také samoty a pocitů zbytečnosti. Plzeňské děti oproti 

zbytku měst zdůrazňují finanční problémy, týrání, násilí a nedostatek péče. Příbram    

nad ostatními městy „vítězí“ v nechuti seniorů k životu. Odpovídá percepce těchto 

důvodů v jednotlivých městech reálným pocitům tamějších seniorů? Jsou tedy převážně 

pražští senioři nejvíce nemocní, plzeňští nemají peníze a příbramští už nechtějí žít?                 

Co ovlivňuje v jednotlivých městech dětské vnímání této problematiky?  

Obecně děti vidí souvislosti mezi sebevraždou a násilím. Nejčastějším 

důvodem sebevraždy u dětí jsou konflikty s rodiči, u dospělých dluhy a finanční 

potíže a u seniorů stáří a nemoci.  

 

15.1.10. Obrana proti násilí 

Toto téma sytí v mém výzkumu dvě otázky. První s nich je otevřená a dotazuje 

se dětí, „Jak by se bránily, kdyby jim chtěl někdo ublížit“. Druhá je položena           

ve znění „Kam bys mohl/a zavolat o pomoc?“. Na výběr mají děti následující 

možnosti – „rodičům, příbuzným“, „přátelům, známým“, „do školy“, „lékaři“, „Policii 

ČR“, „do krizového centra“, „na nějakou linku důvěry – na jakou“ a „jinam, uveď 

kam“.  

Nejčastěji by se děti ublížení bránily fyzicky a útokem (41,5%), jak ukazuje 

Tabulka 30. 34,5% dětí by křičelo a volalo o pomoc a 34,2% dětí by se pokusilo o útěk. 

V této otázce jsou opět statisticky významné výsledky u všech třídících kritérií.  
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Tabulka 30 - Obrana dětí před potenciálním ublížením 

 Jak uvádí Tabulka 30, chlapci by se nejčastěji bránili fyzicky a snažili              

se zaútočit. Oproti tomu dívky by se až v 52,5% pokusily o útěk a snažily by se křikem 

někoho přivolat. Celkově dívky dávaly na tuto otázku víc odpovědí než chlapci, velmi 

často kombinovaly křik s fyzickou obranou.  

Mladší děti by se častěji snažily křičet (39%) a utéct (43,5%). Naopak starší 

respondenti by se snažili fyzicky bránit a útočit (50%). Statisticky významný rozdíl      

na hladině 5% se ukázal také v položce „policie, záchranný integrační systém, linka 

bezpečí“, kterou by volilo 18,2% mladších a jen 6,9% starších dětí. Mohlo by to být 

způsobené tím, že prevence proti násilí je ve školních osnovách zařazena v nižších 

ročnících, kde jsou děti seznámeny s možnostmi odborné pomoci a tudíž mají tuto 

možnost obrany v paměti. Nebo si starší děti „víc věří“, že se ubrání vlastní silou?         

Je možné, že nemají takovou důvěru v odbornou pomoc, že raději volí „laickou“ 

pomoc? 

Žáci základních škol se častěji než gymnazisté snaží nalézt pomoc u svého okolí, 

než že se sami aktivně brání. Naopak gymnazisté by se fyzicky bránili či by sáhli         

po použití zbraní jako např. pepřového spreje. Dalo by se říci, že jsou snad statečnější? 

Možnou interpretací je také varianta, že v žácích základních škol je pěstována důvěra 

v blízké osoby a jsou nabádáni k tomu, aby se nebáli říct si o pomoc.  

Děti v Praze a v Plzni by se v první řadě snažily o fyzickou obranu a útok, děti 

z Příbrami by „vzaly nohy na ramena“. Jsou snad děti ve větších městech nabádány 

k tomu, aby se dokázaly samy o sebe dobře postarat a v případě potřeby se fyzicky 
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ubránit? Nebo je ve větších městech vidět více agresivního chování a proto zde platí   

„na hrubý pytel hrubá záplata“? 

 
Tabulka 31 - Kam by děti mohly v případě potřeby zavolat o pomoc 

V poslední otázce (Tabulka 31) nejvíce dětí zakroužkovalo možnost,                  

že by volaly Policii ČR (77,5%). 71,1% dětí by volalo rodičům nebo příbuzným.        

Jen 14,4% dětí by volalo „do školy“. Souvisí to snad nějak s tím, že se s násilí děti 

nejčastěji osobně setkávají právě ve škole?  

U chlapců byla nejčastější odpověď „Policie ČR“ (v 78,2%), dívky spíše 

preferovaly odpověď „rodiče, příbuzní“. Hraje zde roli důvěrnější vztah rodičů 

s dívkami? Nebo se chlapci nebojí obrátit se na Policii ČR?  

Je zajímavé, že u starších i mladších dětí je nejfrekventovanější odpověď opět 

Policie ČR. Překvapivé však je, že na rodiče a příbuzní by se častěji obracely starší děti. 

Možnosti linek důvěry a krizových center by častěji využily také starší děti.  

Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 5% se ukázaly také mezi 

jednotlivými městy. V Praze a v Plzni by se respondenti nejspíše obraceli na Policii ČR 

(85,9% a 81,3%), zatímco v Příbrami by děti preferovaly rodiče či příbuzné (70,9%). 

Roli by v tomto případě mohl hrát vyšší výskyt policistů ve větších městech. Díky 

tomu, že s tímto orgánem děti z velkoměst přicházejí více do styku, se pravděpodobně 

nestydí požádat je v případě potřeby o pomoc. 

Nejčastěji by se děti bránili ublížení fyzickou obranou a útokem, který 

preferují spíše chlapci než dívky, starší děti, gymnazisté a děti z Prahy. Pokud     

by měly děti volat někam o pomoc, byla by to pravděpodobně Policie ČR, více       

ji preferují chlapci, mladší děti, žáci ZŠ a opět děti z Prahy. 
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15.2. Interpretace 

Výzkum přinesl ohledně percepce násilí dětmi mnoho zajímavých zjištění          

a také otázek a námětů pro další zkoumání.  

Mezi dětmi jsou velké rozdíly v tom, jak násilí vnímají, jak jej definují apod. 

Děti k definici násilí často používají pojem ubližování. Často mají dojem, že je násilí 

spojováno s fyzickou nebo psychickou stránkou. S násilím se lze setkat téměř všude, 

nejčastěji je to ale ve škole, kde děti uvádějí i nejčastější osobní kontakt s násilím. 

Typický a nejčastější pachatel násilí je silný muž, který je agresivní, hrubý, 

krutý, hodně ubližuje a je arogantní. Oběťmi jsou ponejvíce děti, druzí v pořadí jsou 

dospělí a až na třetím místě jsou to senioři. Více ohrožené jsou muži než ženy, je tedy 

typickou obětí malá dívka? 

Děti si myslí, že nejhorší je násilí na dětech a na ženách, tudíž typická oběť 

kopíruje tu nejhůře vnímanou variantu násilí. Je zajímavé, že přestože je častější násilí 

na dospělých než na seniorech, tak v otázce vnímání závažnosti je tomu naopak. 

Násilí je pácháno na všech třech věkových skupinách, nejjistější si jsou 

respondenti u násilí na dětech. V tomto případy by roli mohly hrát jejich vlastní 

zkušenosti, anebo fakt, že percepce je zaměřená na to, co se nás osobně dotýká. U dětí 

se vyskytuje násilí nejčastěji v podobě fyzického ublížení, u dospělých na ulici            

ve formě přepadení či vandalismu a u seniorů převažuje ekonomické zneužívání.  

Zajímavé je, že dětem podle percepce zkoumaného vzorku nejvíce ubližují 

starší děti a cizí lidé. Stejně tak dospělí a senioři se nejvíce obávají násilí ze strany 

těch, které neznají. Svou roli v těchto výsledcích mohou sehrávat média a jejich často 

přinášené zprávy o zlodějích předstírajících distributory elektřiny, muže přicházejících 

za účelem odečtu plynu či vody atp. Děti jsou rodiči často vedeny k ostražitosti před 

neznámými lidmi, proto se i tento fakt může promítat do podezírání neznámých lidí 

z možného násilí. 

Přestože děti v dnešní době sledují na televizi a především internet velice často, 

nedokážou často zmínit žádný konkrétní případ násilí. Jediné konkrétní kauzy, které 

několika dětem utkvěly v hlavě, byly Anička Janatková, Dominik – kluk                      

na připínáčkách a Kuřimská kauza. Vliv na zapamatování právě těchto případů mohla 

jistě mít délka výskytu informací z těchto kauz v médiích. U dospělých ani u seniorů 

nepadaly žádné konkrétní jména, což může souviset s absencí představování 
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skutečných jmen v médiích a délkou prezentace celých příběhů. Zajímavé by mohlo 

být porovnávání přístupu k násilí u jednotlivých škol, zda je toho téma součástí osnov 

nebo je ve školách spíše zamlčováno. U škol je alarmující fakt, že se tam děti s násilím 

nejčastěji osobně setkávají a také to, že v případě potřeby by školy volala jen hrstka 

dětí (kromě možnosti volat lékaře je to druhá nejméně frekventovaná odpověď. S tím 

mohou souviset jiná převažující téma pro preventivní programy, nebo je téma násilí.  

Přestože takových dětí nebyla nadpoloviční většina, tak bylo řazeno do oblasti 

násilí také sebepoškozování. Mezi dětmi je vykládáno jako týrání sám sebe, ubližování 

si a fyzické ubližování sám sobě. Sebevražda je považována za násilí už více dětmi. 

Důvody pro sebevraždu se u jednotlivých skupin znatelně liší. Děti by podle výsledků 

výzkumu nejvíce mohly páchat sebevraždu kvůli konfliktům s rodiči, dospělí kvůli 

dluhům a finanční problémům a senioři pro své stáří a nemoci. Zajímavý je vývoj 

problémů, které by k takovému závažnému kroku mohly vést. Například týrání             

a zneužívání s věkem jako potenciální důvod k sebevraždě klesá. Naopak stoupá váha 

smrti blízkého člověka nebo vlastní nemoc.  

Jak se násilí nejlépe ubránit? Co mohu dělat, když by mi někdo chtěl ublížit? 

Nejspíše se bránit a snažit se fyzicky zaútočit. Nebo také zakřičet, ale na koho? Často 

se vyskytla také pomoc ve smyslu zatelefonovat někomu. Kdo dostal od dětí tu důvěru, 

že by se na něj v nouzi obrátily? Velké důvěře se těší Policie ČR a také rodiče              

a příbuzní. Pro obě tyto skupiny je to jistě potěšující zjištění, že jsou pro děti případnou 

oporou. Naopak lékaři a škola v tomto ohledu nejsou příliš často vyhledávaní.  Myslím 

si, že lékaře mají děti asociovaného hlavně s pomocí v případě ohrožení zdraví.         

Varující je ovšem fakt, že se děti neobracejí o pomoc do školy.  Jistě s tím může 

souviset častý výskyt násilí právě ve škole, který snižuje důvěryhodnost školy jako 

instituce u dětí. 
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15.3. Analýza výsledků výzkumu vzhledem k vlivu médií na dětskou percepci 

násilí 

15.3.1.  Otázka č. 3  

3. Kde se můžeme setkat s násilím? 
odpověď celkem chlapci dívky 6. 9. ZŠ G Praha Plzeň Příbram 

f)    V televizi 54,9% 59,0% 50,0% 44,2% 67,7% 41,2% 64,8% 55,1% 57,3% 52,7% 
g)   Na 

internetu 
55,3% 55,8% 54,7% 47,4% 64,6% 44,5% 63,0% 55,1% 53,1% 57,3% 

Celkem 
respondentů 

284 156 128 154 130 119 165 78 96 110 

Tabulka 32 – Místo setkání s násilím 

Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky, více než 50% dětí se s násilím setkává 

v televizi i na internetu. Neprokázal se statisticky významný rozdíl mezi chlapci             

a dívkami, z výsledků je ale zřejmé, že častěji se s násilím v médiích setkávají žáci         

a studenti devátých tříd a současně také převažují studenti víceletých gymnázií nad žáky 

základních škol. Média jako místa setkávání s násilím nejsou statisticky významně 

rozdílná mezi jednotlivými městy.  

Čím je způsobený rozdíl mezi jednotlivými věkovými skupinami? Jak ukazuje 

ve svém výzkumu Jana Kuncová ze společnosti Mediaresearch, tak televize je 

bezesporu jedním z nejčastějších způsobů trávení společného rodinného času a patří     

ve většině českých domácností k nezbytné výbavě obývacího pokoje, avšak proniká čím 

dál více i do dalších místností. Tím dochází k růstu privátní televizní sledovanosti –   

tzv. „bedroom culture“. Přítomnost médií v dětských pokojích s sebou nese především 

individualizaci a růst konzumace médií. Vybavenost dětských pokojíčků roste s věkem 

dětí (televizor má ve svém pokoji 36 procent dětí ve věku od čtyř do šesti let, zatímco 

u dětí ve věku 13 až 14 let je to již 57 procent). Sledování televize směřuje postupně    

od rodinného k individuálnějšímu způsobu trávení volného času a naprostá většina dětí 

ve věku od čtyř do 14 let (71 procent) sleduje televizi nejčastěji sama nebo                   

ve společnosti sourozenců. Menší děti (4-6 let) přirozeně více inklinují ke společnému 

sledování televize s rodiči a nejvíce s matkou. Děti na prvním stupni základní školy již 

více sledují televizi samy nebo se sourozenci (častěji než s rodiči). Nejindividuálněji 

přistupuje ke sledování televize skupina 13–14letých dětí, kde již zcela individuální 

sledovanost dosahuje 54 procent.  

(http://www.digizone.cz/clanky/televize-ocima-deti-co-sleduji-kdy-a-na-kterych-

programech/?discussionBox-tabId=top&do=discussionBox-switch) 

http://www.digizone.cz/clanky/televize-ocima-deti-co-sleduji-kdy-a-na-kterych
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Sledování televize představuje v průměru dvě pětiny celkové denní doby 

strávené s médii a ukazuje, že děti ve věku od čtyř do 14 let stráví sledováním            

tzv. televizního obsahu (televize včetně DVD) polovinu času věnovaného všem médiím. 

U malých dětí ve věku čtyři až šest let tvoří konzumace televizního obsahu celých 

60 procent času stráveného s médii, zatímco u dětí ve věku 13–14 let 43 procent 

celkové doby věnované médiím. Čas věnovaný sledování televize tedy neklesá,           

ale mění se struktura sledovanosti televizních stanic v souladu s rozšiřující se nabídkou 

v kategorii ostatních televizních stanic, a to u menších i větších dětí. Televize stále 

zůstává médiem, které si děti nejčastěji vybírají, pokud se chtějí pobavit, pokud chtějí 

napětí nebo pokud si chtějí odpočinout a relaxovat. Televize stále má pozici média, 

které je především nosičem zábavy a relaxace, zatímco internet vede jako informační 

zdroj. 

(http://www.digizone.cz/clanky/televize-ocima-deti-co-sleduji-kdy-a-na-kterych-

programech/?discussionBox-tabId=top&do=discussionBox-switch) 

S věkem se výrazně liší nejoblíbenější televizní stanice a pořady. Celkově 

nejoblíbenější televizní stanicí v České republice je pro děti Nova (23 procent), jejíž 

obliba roste s věkem dětí (9 procent děti od 4 do 6 let, 20 procent od 7 do 9 let, 

27 procent od 10 do 12 let, 41 procent od 13 do 14 let). Následuje Disney 

Channels 16 procenty hlasů a na třetím místě v žebříčku oblíbenosti televizních stanic 

je ČT 1, která je však zcela nejoblíbenější stanicí pro malé děti (preferuje ji 26 procent 

dětí ve věku od čtyř do šesti let). Podobně vychází také TV Barrandov (preferuje pětina 

dětí ve věku od čtyř do šesti let). Prima Cool je naopak bližší větším dětem –                 

je nejoblíbenější stanicí pro 13 procent dětí ve věku 13 až 14 let – a více než dívky         

ji mají v oblibě chlapci. Ve výčtu nejoblíbenějších TV stanic se objevila i další stanice 

zaměřená na celodenní vysílání pohádek – Minimax (tuto stanici preferují menší 

děti). Prima naopak boduje u dětí ve věku od 13 do 14 let. 

(http://www.digizone.cz/clanky/televize-ocima-deti-co-sleduji-kdy-a-na-kterych-

programech/?discussionBox-tabId=top&do=discussionBox-switch) 

Děti velmi rády sledují animované příběhy a pořady o zvířatech a přírodě, 

přitahuje je ale i dobrodružství a akce. V době mezi 12. a 13. rokem dochází k výrazné 

změně dětského vkusu od dětských pořadů, pohádek a animovaných příběhů směrem 

k dalším televizním žánrům – komedie, humor, krimi, detektivky, sci-fi, romantika atd. 

http://www.digizone.cz/clanky/televize-ocima-deti-co-sleduji-kdy-a-na-kterych
http://www.digizone.cz/clanky/televize-ocima-deti-co-sleduji-kdy-a-na-kterych
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Ve věku 10 až 14 let se již také výrazně liší vkus dívek a chlapců, kdy dívky déle 

inklinují k dětským pořadům a pohádkám, ale začínají také více než chlapci preferovat 

romantiku, rodinné seriály a hudební pořady. Chlapce zase více přitahuje dobrodružství, 

akce, detektivky, sci-fi nebo sportovní pořady. Obliba témat u dětí je také ovlivněna 

věkem jejich sourozenců, což je pochopitelné, protože jsou to právě sourozenci,            

se kterými děti často televizi sledují. Proto děti, které mají starší sourozence, mají 

v oblibě více filmy pro dospělé a děti s mladšími sourozenci více inklinují k pohádkám 

a dětským pořadům. Z hlediska socioekonomického zařazení se projevily drobné 

rozdíly v zájmu o „informačně hodnotnější“ typy pořadů – např. zpravodajské                

a sportovní pořady jsou oblíbené více u dětí z rodin z vyšší třídy. Naopak u dětí 

z nižších socioekonomických skupin je patrný příklon k „prosté zábavě“. 

(http://www.digizone.cz/clanky/televize-ocima-deti-co-sleduji-kdy-a-na-kterych-

programech/?discussionBox-tabId=top&do=discussionBox-switch) 

Jak je tedy z uvedeného výzkumu zřejmé, důvodem pro statisticky významný 

rozdíl v mém dotazníkovém šetření může být odlišný výběr sledovaných pořadů (starší 

děti více inklinují k pořadům, které mohou obsahovat násilí), dále také skutečností,       

že televizi starší děti sledují samy a nemají tudíž tak velkou kontrolu nad sledovanými 

pořady a v neposledním případě také oblíbeností jednotlivým televizních stanic 

v závislosti na věku diváků.  

Média jako místo setkávání se s násilím statisticky významně souvisí také 

s typem studované školy žáků a studentů. Je zcela evidentní, že více se s násilím 

v médiích shledají studenti víceletých gymnázií, což pravděpodobně souvisí                  

se skutečností, že jsou dříve než žáci základních škol vedeni rodinou i školou k využití 

médií jako zdroje informací. Díky tomu jsou v útlejším věku diváky např. televizního 

zpravodajství, kde se často mohou setkat s informacemi o násilí ve světě.  

 

15.3.2.  Otázka č. 14, otázka č. 18, otázka č. 22  

14. Mohl/a bys uvést nějaký konkrétní příklad násilí na dětech, o kterém jsi někde 
slyšel/a? 

odpověď celkem chlapci dívky 6. 9. ZŠ G Praha Plzeň Příbram 
Anička Janatková 9,5% 7,1% 12,5% 11,3% 6,5% 6,2% 11,6% 19,2% 2,1% 9,2% 
Dominik, kluk na 
připínáčkách 

7,1% 8,4% 5,5% 5,4% 9,6% 8,8% 6,2% 6,4% 9,4% 5,5% 

Kuřimská kauza 7,4% 6,5% 8,6% 2,9% 11,6% 3,8% 10,7% 5,1% 7,3% 9,2% 
šikana 14,1% 15,5% 12,5% 13,0% 15,4% 13,7% 14,6% 12,8% 22,9%  7,3% 

http://www.digizone.cz/clanky/televize-ocima-deti-co-sleduji-kdy-a-na-kterych
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týrání, fyzické 
napadání 

16,6% 14,8% 18,8% 20,6% 12,7% 18,7% 14,6% 19,2% 10,4% 20,2% 

sexuální 
zneužívání, 
znásilnění 

8,8% 6,5% 11,7% 11,5% 6,7% 11,6% 6,5% 7,7% 5,2% 12,8% 

nevím, nemohl 15,5% 20,0% 10,2% 17,0% 12,5% 10,9% 18,6% 11,5% 17,7% 16,5% 
žádná odpověď 10,6% 11,6% 9,4% 9,0% 13,1% 12,8% 9,4% 9,0% 15,6% 7,3% 
jiná odpověď 10,2% 9,7% 10,9% 9,6% 12,1% 13,7% 8,0% 9,0% 9,4% 11,9% 
Celkem 
respondentů 

283 155 128 153 130 119 165 78 96 110 

Tabulka 33 – Konkrétní příklady násilí na dětech 

 
18. Mohl/a bys uvést nějaký konkrétní příklad násilí na dospělých, o kterém jsi 

někde slyšel/a? 
odpověď celkem chlapci dívky 6. 9. ZŠ G Praha Plzeň Příbram 

fyzické týrání, 
vražda 

28,3% 22,0% 35,7% 27,6% 33,3% 41,4% 19,6% 31,6% 23,4% 30,2% 

sexuální 
zneužívání, 
znásilnění 

5,4% 5,3% 5,6% 7,7% 3,3% 6,7% 4,3% 5,3% 3,2% 7,5% 

války, terorismus, 
demonstrace 

6,5% 8,7% 4,0% 2,6% 9,5% 1,8% 10,2% 6,6% 2,1% 10,4% 

krádež, přepadení 11,6% 12,7% 10,3% 14,6% 7,2% 8,3% 13,5% 11,8% 13,8% 9,4% 
šikana 0,7% 0,0% 1,6% 0,0% 1,7% 1,0% 0,7% 0,0% 2,1% 0,0% 
nevím 24,3% 30,0% 17,5% 27,4% 19,2% 19,1% 27,5% 18,4% 28,7% 24,5% 
žádná odpověď 17,8% 14,7% 21,4% 15,6% 20,5% 19,1% 17,0% 19,7% 20,2% 14,2% 
jiná odpověď 5,4% 6,7% 4,0% 4,6% 5,6% 2,6% 7,5% 6,6% 6,4% 3,8% 
Celkem 
respondentů 

284 156 128 154 130 119 165 78 96 110 

Tabulka 34 – Konkrétní příklad násilí na dospělých 

 
22. Mohl/a bys uvést nějaký konkrétní příklad násilí na seniorech, o kterém jsi 

někde slyšel/a? 
odpověď celkem chlapci dívky 6. 9. ZŠ G Praha Plzeň Příbram 

okradení, 
přepadení 

48,1 35,6 63,8 46 53,7 57,8 41,8 45,6 45,2 52,5 

fyzické násilí 5,7 7,5 3,4 8,4 2,7 5,9 5,2 7,4 6,5 4 
zanedbávání 2,3 2,1 2,6 3,2 1,7 3,5 1,3 2,9 3,2 1 
nadávky, vydírání 2,3 2,7 1,7 3,8 0,7 2,5 2 1,5 4,3 1 
žádná odpověď 12,6 11,6 13,8 10,4 14,5 11 13,9 11,8 14 11,9 
nevím 24 32,2 13,8 24,4 21,2 15,5 30,1 20,6 23,7 26,7 
jiná odpověď 5 8,2 0,9 4,1 5,7 3,9 5,9 10,3 3,2 3 
Celkem 
respondentů 

262 146 116 138 124 109 153 68 93 101 

Tabulka 35 – Konkrétní příklad násilí na seniorech 
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Televizní obrazovka zprostředkovává mnoho obsahů, které mohou být             

pro dětské diváky potenciálně nebezpečné. Vedle obsahů násilných a sexuálních obsahů 

jde zejména o mediální sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví. 

Nejrizikovější jsou pořady, v nichž je v pozitivním kontextu zobrazováno kouření, 

alkohol nebo drogy.  Televizní reklama na tyto produkty je sice regulována (alkohol)    

či přímo zakázána (tabákové výrobky), ale v dramatické tvorbě se tyto fenomény 

vyskytují. V amerických seriálech určených teenagerům se kouří běžně, protože 

tabákové firmy se snaží podchytit své budoucí zákazníky ve věku, v němž jsou nejvíce 

náchylní podlehnout atraktivitě cigaret a mohou nejrychleji propadnout závislosti. 

V České republice byla prezentace kouření a konzumace alkoholu v televizním vysílání 

nejintenzivněji řešena v souvislosti s reality show Vyvolení a Big Brother, protože 

v těchto pořadech byla spotřeba alkoholu a cigaret takřka permanentní. Alkohol             

a nikotin tam byly prezentovány jako prostředky, kterými je možné řešit konflikty         

či docílit uvolnění a odreagování. Atraktivita cigaret byla zdůrazňována také tím,          

že byly soutěžícím nabízeny jako cílové odměny při splnění zadaných úkolů.  

(http://www.detiamedia.cz/col/11/?page_idx=10) 

Pokud jsem po žácích a studentech chtěla uvést nějaké konkrétní příklady násilí, 

o kterých někde slyšeli, tak se odpovědi výrazně lišily v závislosti na věkové skupině 

obětí, ke které jsem otázku směřovala. Pouze u otázky směřující k násilí na dětech         

si někteří respondenti vybavili konkrétní příklady z médií, např. kauzu Aničky 

Janatkové. U ostatních věkových kategorií uváděli pouze různé typy násilí, které u dané 

věkové kategorie očekávali, nejednalo se však o konkrétní případy. 

Jak je možné, že děti vnímají o tolik více násilí na stejné (tedy „své“) věkové 

skupině? V tvarové psychologii se nazývají principiální zákonitosti ovlivňující vnímáni 

člověka na základě strukturace vjemového pole (figura a pozadí) tzv. tvarovými faktory, 

jež jsou každému jedinci apriorně dány a jejichž počet je udáván různě (od 6 do 240). 

Tvarové faktory, které vycházejí z gestaltistické koncepce celostní kvality modifikující 

poznávací aktivity subjektu, jsou jednak funkcí konfigurace podnětového pole, jednak 

výsledkem vnitřní aktivity jedince (dispozice, potřeby, přání, zájmy). V literatuře         

se obvykle uvádí šest podstatných tvarový zákonů: zákon (faktor) blízkostí, podobnosti 

(včetně kontrastu), stejnosti, dobré křivky, "společného osudu" a aktuálního 

a dispozičního zaměření (zaměřenosti) subjektu. První čtyři zákony se podílejí              

http://www.detiamedia.cz/col/11/?page_idx=10)
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na vyčlenění pozornost poutající figury z irelevantního pozadí, zákon "společného 

osudu" je vzhledem k procesu vnímání zprostředkovaný (demonstruje se obvykle 

korelační matici – všechny body mají "stejný smysl", tj. inklinují k určitému cíli – nebo 

sociálně psychologické – prostranství je strukturováno podle směru proudu lidi). Zákon 

'zaměření subjektu odráží dynamiku jeho motivačních dispozic a potřeb ovlivňující 

proces vnímáni; jeho specifickým případem je zaměřenost (ustanovka), koncipovaná 

školou gruzínských psychologů (D. N. Uznadze). 

(http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=100120&s_lang=2&detail=1&title=tvarov%

E9+z%E1kony) 

15.4. Analýza mediálních kauz  

15.4.1. Případ Anny Janatkové 

Anna Janatková byla česká dívka, žákyně Základní školy Na Šutce v Praze-

Troji, která byla pohřešována svými rodiči od 13. října 2010 a jejíž zmizení vzbudilo     

u veřejnosti velkou vlnu zájmu. Byla za neobvyklého zájmu médií hledaná českou 

policií, armádou, Interpolem, informace o její osobě byly předány i policejním 

ústřednám v Schengenském prostoru. Nakonec byly její ostatky 16. 

března 2011 nalezeny zakopané v téže čtvrti, kde bydlela a kde byla podle vyšetřování 

naposledy viděna. 

(http://www.paranormal-activity-krimi.estranky.cz/clanky/anicka-

janatkova.html) 

Večer v den Aniččina zmizení se o pátrání a pohřešování dozvěděla média, která 

veřejnost informovala o jejím vzhledu a oblečení ve chvíli ztracení dívky. Policie 

následně prohledávala nejbližší okolí místa zmizení a také přilehlo zahrádkářskou 

kolonii, která byla podle médií rizikovou oblastí pro výskyt bezdomovců a lidí 

závislých na drogách. V novinách byla uveřejněna dívčina fotografie a následně Policie 

dostávala mnoho podnětů od občanů, že dívku viděli. I přes prověření všech informací 

nebyl žádný úspěch zaznamenán. V následujících dnech byli do akce nasazeni i psovodi 

a policejní helikoptéry, i nadále bylo okolí ulic v místě bydliště Aničky prohledáváno.  

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Janatkov%C3%A1) 

V sobotu 16. října 2010 se otec pohřešované dívky obrátil na TV Nova s tím,     

že přes její zpravodajství nabídne případnému únosci 3,5 milionu korun, pokud dceru 

http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=100120&s_lang=2&detail=1&title=tvarov
http://www.paranormal-activity-krimi.estranky.cz/clanky/anicka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Janatkov%C3%A1)
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vrátí do poledne následujícího dne. Na výzvu však nikdo nereagoval a pan Janatka 

vyloučil, že by její případný únos jakkoliv souvisel s jeho podnikatelskými aktivitami.  

(http://www.paranormal-activity-krimi.estranky.cz/clanky/anicka-

janatkova.html) 

20. října 2010 Policie oznámila, že zadržela podezřelého z únosu dívky,        

který již měl kriminální minulost. Kriminalisté ho vzali na místo zmizení, ani jeho 

svědectví však žádný úspěch nepřineslo. Po 25. říjnu Policie uvalila na případ 

informační embargo. Státní podnik Povodí Vltavy snížil v oblasti hladinu řeky Vltavy, 

aby mohly být lépe prohledány její břehy. Pozvolné snižování hladiny začalo                

ve středu 8. prosince 2010 v podvečerních hodinách po skončení plavebního provozu a 

pokračovalo až do ranních hodin 9. prosince.  

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Janatkov%C3%A1) 

Dne 16. března 2011 našla policie v Troji v zahrádkářské kolonie torzo těla        

se zbytky tkáně, které bylo identifikováno po prvotním ohledání, následné soudní pitvě 

a expertize téhož dne na základě shody vnějších znaků zbytků oblečení a vlasů,         

jako ostatky zmizelé Aničky. Pitva následně prokázala, že dívka byla zavražděna. Tělo 

bylo nalezeno v místě, které již dříve bylo prohledáváno, ale bylo pod povrchem země   

v nestandardní hloubce, tudíž nebylo v silách speciálních psů toto místo označit. 

V březnu bylo ve velmi malém prostoru odkryto divokou zvěří. Po nálezu těla policie 

znovu obvinila podezřelého, tentokrát z vraždy, znásilnění, krádeže a též ze 17 dalších 

případů majetkové trestné činnosti v Praze a ve středních Čechách. Po zadržení odmítl 

vypovídat a odmítl zkoušku na detektoru lži, přestože do té doby s policií 

spolupracoval. Dne 21. března 2011 se v ranních hodinách v pankrácké 

věznici obviněný pokusil o sebevraždu oběšením.  Poté byl ve vážném stavu převezen 

do Vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde se však již neprobral z bezvědomí              

a dne 23. března 2011 zemřel.  

(http://www.paranormal-activity-krimi.estranky.cz/clanky/anicka-

janatkova.html) 

 

Anička Janatková v médiích 

Případ Aničky Janatkové získal v českých médiích punc výjimečnosti tím,         

že dívka zmizela takřka beze stopy. Zpočátku se média snažila zprostředkovat 

http://www.paranormal-activity-krimi.estranky.cz/clanky/anicka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Janatkov%C3%A1)
http://www.paranormal-activity-krimi.estranky.cz/clanky/anicka
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s ohledem na rodiče zejména věcné informace a výzvy. Otec ztracené dívky dokonce 

vystoupil v Televizních novinách na Nově, aby domnělým únoscům nabídl peníze        

za návrat dívky domů. Díky velkému mediálnímu pokrytí se Policii ČR hlásilo hodně 

lidí s různými podněty, mnoho lidí také kontaktovalo přímo rodiče Aničky a pokoušeli 

se na lidském neštěstí vydělat peníze. Tato nehoráznost vyděračů, kteří si chtěli přijít   

na velké peníze, média pohoršila, přesto se u některých médií projevovala snaha získat   

z případu co největší sledovanost, co největší prodaný náklad a co největší návštěvnost.  

(http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/) 

V případě Aničky to vypadalo, že po týdnu bude jasno. 20. října 2010 policie 

oznámila, že zadržela muže podezřelého z únosu. Jenže o dva dny později ho musela 

pustit, protože Obvodní soud pro Prahu 8 na něj neuvalil vazbu. Důvod? Nedostatek 

důkazů. Soudce dostal jen indicie a nepřímé důkazy, a to na umístění podezřelého        

do vazby nestačilo. Muž byl obviněn (konkrétně ze zbavení osobní svobody), nikoliv 

vinen. To však několika médiím nestačilo a přišly na řadu investigativní prostředky,    

kdy média zveřejňovala podrobnosti o stíhaném muži a jeho okolí. Následně do médií 

pronikla zpráva o dalším výslechu podezřelého a poprvé se objevila také část jeho 

jména. Jiné redakce se pohybovaly v patách pátracího týmu a psaly o věcech, které       

se Aničce teoreticky mohly přihodit. Následně proto Policie uvalila na případ 

informační embargo, protože zveřejněné informace narušovaly a ohrožovaly 

vyšetřování a poškozovaly jeho průběh a nahrávaly pachateli.  Přesto se v následujících 

dnech objevily v médiích další varianty důvodů zmizení dívky a postupně se stále 

zpřesňovalo jméno jediného podezřelého, postupně se objevil jeho podpis a nakonec 

také fotografie.  

(http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/) 

V polovině prosince vystoupil v živém vysílání České televize Aniččin otec        

a požádal o pomoc případné svědky. Následně se případ podezřelého muže objevil také 

v Krimi zprávách televize Prima. V lednu se na jednom internetovém serveru staly 

součástí každého souvisejícího článku fotografie podezřelého muže, který se tím stal 

známým snad pro úplně každého. S kauzou Aničky Janatkové tyto informace neměly 

společného nic, jen se zde projevila senzacechtivost a skandalizace mužova okolí, které 

bylo pro vyřešené kauzy nepodstatné.  

(http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/) 

http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/)
http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/)
http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/)


116 

 

Velkým únikem z vyšetřovacího spisu se stala kompletní kopie výslechu muže 

na detektoru lži, která byla zveřejněna v lednu. Tato zjištění následně převzala i další 

média a následně je doplnila např. o finančních poměrech rodiny podezřelého, jejich 

nájmu atp. Ke zveřejněným informacím se Policie ČR vyjádřila pouze tak,                    

že ne všechny se zakládají na pravdě. Poslední skutečně novou informací byla policejní 

žádost o podání svědectví zveřejněná v České televizi na počátku února. Šlo o záběry     

z kamery na vile v Troji, která zachytila několik procházejících lidí, se kterými 

vyšetřovatelé potřebovali mluvit. 

(http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/) 

Smutný závěr případu se nachýlil 16. března, kdy policie našla v Troji zakopané 

tělo pohřešované dívky. Odpoledne došlo ke znovuzatčení podezřelého muže. Krátce 

předtím muže někteří reportéři nazvali vrahem a večer v televizních zprávách bylo 

následně zveřejněno celé mužovo jméno a příjmení. Den poté byl muž obviněn z vraždy 

a znásilnění. O den později už plné jméno používaly všechny televize. Různá média     

se následně začala předhánět ve zveřejňování všech možných i nemožných negativních 

vlastností a skutků obviněného muže. 21. března si obviněný ve vazbě udělal smyčku 

z tepláků a pokusil se oběsit, a o dva dny později v nemocnici zemřel.  

(http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/) 

 

Psychologický rozbor případu 

Podle psychologů si Otakar T. vybral dům rodičů Aničky proto, že zaznamenal 

výrazný rozdíl mezi svým životem (téměř bezdomovec, bez vyhlídek na lepší život atp.) 

a spokojenou rodinou v luxusním domě. Muž se k činu nikdy nepřiznal, ani u výslechu 

ani v dopisech na rozloučenou. Kriminalisté si však jeho vinou byli jisti                       

dle nashromážděných důkazů. (http://zpravy.idnes.cz/vrah-anicky-si-tipoval-dalsi-obet-

malou-holcicku-fotil-jeji-dum-p77-/krimi.aspx?c=A111011_233917_domaci_cem) 

Kromě dívky, o jejíchž pocitech v mezidobí mezi rozloučením s kamarádkami    

a smrtí lze jen těžko spekulovat, se případ samozřejmě dotkl i dalších osob v jejím 

okolí. Čekání na výsledky vyšetřování a hledání pohřešované dcery byla bezpochyby 

velká psychická zátěž pro její rodiče. V době, když soudce propustil jediného 

podezřelého na svobodu, hrozilo, že rodiče vezmou spravedlnost do svých rukou.      

V tu chvíli záleželo na tom, jak moc věřili tomu, že podezřelý je skutečně pachatelem, 

http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/)
http://www.rozanek.cz/pripad-anicka-o-vine-a-trestu-rozhodla-media/)
http://zpravy.idnes.cz/vrah-anicky-si-tipoval-dalsi-obet
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jestli stále ještě věřili, že dívka žije a také na způsobu psychologické práce s nimi. 

Hledání ztracené dcery, vyšetřování a medializace případu bylo pro ně období plné 

napětí. Pod velkým tlakem prošel velkou zkouškou i jejich vzájemný vztah, kdy roli 

hrálo také vnímání podílu viny u sebe a u partnera a jak vnímali to, kdo měl a mohl 

zajistit bezpečnost jejich dítěte. Bezpochyby však byli zoufalí, protože dokud neznali 

pravdu, žili v nejistotě. Denně se strachovali, že je dívka mrtvá a zároveň také doufali, 

že je v pořádku. Nakonec se dozvěděli, že nalezené tělo v Tróji patří jejich dceři. Podle 

dětské psycholožky Tamary Cenkové vnímá každý tak těžkou ztrátu jinak. Pro někoho 

je to obrovská úleva od nejistoty, jiní se s tím nikdy nevyrovnají. Smrt dítěte je podle   

ní největší stresor, protože není nic horšího než pohled do hrobu vlastního dítěte. Jeden 

typ rodičů se nikdy se smrtí dítěte nesmíří a ostatní děti porovnává s mrtvým 

potomkem. Další typ rodičů se se situací nějak vyrovná, začne se věnovat ostatním 

dětem a soustředí se na práci a další děti. 

(http://zpravy.idnes.cz/rodice-by-meli-o-svych-pocitech-spolu-mluvit-mini-detska-

psycholozka-1j5-/domaci.aspx?c=A110317_104745_domaci_taj) 

Tento případ se dotkl samozřejmě i širokého okruhu známých a kamarádů dívky. 

Hned po zmizení Aničky učitelé v základní škole, kam dívka chodila, zesílili prevenci. 

Snažili se, aby děti věděly, jak se bezpečně chovat, proto byl ve škole pořádán program 

„Umím říct ne“, na kterém škola spolupracovala s krizovými terapeuty.  

(http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/spoluzaci-vzpominaji-na-anicku-bojime-

se-chodit-do-skoly.html).  

Rodiče Aniččiných spolužáků se o své děti začali daleko více bát                         

a mnohonásobně se rozšířil počet rodin, které své děti do školy doprovázejí a odpoledne 

je zase vyzvedávají. Tento „nový trend“ se týká nejen dětí z trojské základní školy,      

ale většiny škol v České republice, zejména ve větších městech, kde rodiče 

předpokládají větší riziko nebezpečí při samostatném docházení do školy.   

Na osud malé školačky pravděpodobně nezapomenou ani policisté, kteří                

po ní pět měsíců pátrali. Tento případ odstartoval využívání nových policejních metod 

při pátrání po pohřešovaných lidech, zejména dětech. Od té doby lépe spolupracují 

média, pedagogický sbor i ostatní lidé. Informací je hned více a mnohem rychleji          

se předávají. Od kauzy Aničky Janatkové provedla pražská policie několik 

simulovaných pátrání v terénu. Nacvičuje se při nich spolupráce jednotlivých složek    

http://zpravy.idnes.cz/rodice-by-meli-o-svych-pocitech-spolu-mluvit-mini-detska
http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/spoluzaci-vzpominaji-na-anicku-bojime
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při pátrání – kynologů, pražské speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové 

jednotky, kriminalistů, integrovaného záchranného systému, hasičů i místní 

samosprávy. Ostatky Aničky policie objevila při testování vozu vybaveném moderní 

technologií 3D, která zaznamenává pohyb policistů. Díky ní tehdy pátrači mohli 

prozkoumat nepřehledný terén, kde se vrah Otakar Tomek pohyboval, od té doby se 3D 

technologie používá téměř standardně, protože umožňuje efektivnější využití sil.  

(http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/78847/dva-roky-od-unosu-

anicky-janatkove-9-policie-priznava-ten-pripad-nas-navzdy-zmenil.html)  

Změny po uzavřené tohoto případu nastaly také ve vězeňské službě, odkud 

odešel po sebevraždě obviněného muže jeden člen středního managementu a také 

dozorce. Další tři zaměstnanci přešli na nižší pozici. Dozorce, který měl službu v den 

Tomkova pokusu o sebevraždu si v čas, kdy měl kontrolovat jeho celu, vařil kávu,          

a proto byla kontrola provedena o 21 minut později. S dozorcem bylo zahájeno trestní 

řízení, ale nebylo prokázáno, že spáchal trestný čin.  

(http://zpravy.idnes.cz/kvuli-sebevrazde-otakara-t-skonci-u-vezenske-sluzby-

pet-lidi-p54-/krimi.aspx?c=A110509_202213_krimi_wlk) 

Otakar Tomek měl v Mostě rodinu a malou dcerku. Podle slov sousedů to byl 

bezproblémový tichý člověk. Jeho bývalý zaměstnavatel o něm řekl, že to byl jeden 

z nejlepších zaměstnanců. O víkendech pobýval v Mostě, naopak přes týden v Praze     

se dopouštěl mnohonásobných krádeží. Zvláště se specializoval na chatky 

v zahrádkářské kolonii, kde také došlo ke zmizení Aničky. V minulosti nebyl nikdy 

trestán za sexuální delikt. Otakar má rovněž dospělou dceru z prvního manželství. 

Přestože se většina veřejnosti zajímala o rodinu Aničky, tak i na rodinu podezřelého 

muže byl během vyšetřování kladen velký tlak. Média zveřejnila jejich bydliště, 

několikrát se s nimi pokoušela zkontaktovat. Zveřejněné informace se však dotýkaly   

jen případu zavražděné dívky, o tom, jak prožívá situaci rodina Otakara T., se příliš 

nemluvilo. V médiích vystoupil bratr družky podezřelého, podle kterého byl Otakar T. 

Aniččiným vrahem a pokusem o sebevraždu se chtěl dostat na psychiatrii,                      

a ne do vězení. Druhé rodině se za něj omluvil a v médiích přiznal, že muž zničil rodinu 

Aničky i rodinu svou. Jeho družka situaci nesla velmi špatně, proto její bratr veřejnost 

žádal, aby ji lidé neodsuzovali spolu s ním a jeho dceru také ne.  

http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/78847/dva-roky-od-unosu
http://zpravy.idnes.cz/kvuli-sebevrazde-otakara-t-skonci-u-vezenske-sluzby
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(http://zpravy.idnes.cz/proc-podezrely-otakar-t-spachal-sebevrazdu-fkr-

/krimi.aspx?c=A110324_1554292_krimi_cen) 

 

15.4.2. Kuřimská kauza 

Kuřimská kauza je označení pro případ týrání dvou chlapců v Kuřimi, které bylo 

náhodou odhaleno v květnu 2007. Případ se dočkal značné pozornosti nejen českých, 

ale i zahraničních médií a veřejnosti.  

Soused rodiny Mauerových v Kuřimi nainstaloval 7. května doma dětskou 

chůvičku a náhodou na ní uviděl svázaného nahého sedmiletého chlapce v komoře         

v  sousedním objektu rodiny Mauerových. V tomto domě bydlel i devítiletý Ondřejův 

bratr Jakub a třináctiletá dívka Anna, za kterou se, jak vyšlo najevo později, vydávala 

tehdy dvaatřicetiletá Barbora Škrlová. Problém týraných dětí následovala kauza 

Barbory Škrlové (tajemné Aničky). Týrání mělo nečekaně brutální podobu. Děti byly 

bity, zavírány do malých prostor a klecí. Ondra musel jíst zvratky, bylo na nich použito 

násilí, které lze označit za mučení. 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/33395-kurimska-kauza-pripad-

brutalniho-tyrani-deti-konci-dnes-rozsudkem) 

Klára Mauerová svazovala svého sedmiletého syna lepicí páskou a na její příkaz 

jedl z podlahy. Své jednání následně obhajovala jako přetlak. S bratrem 

Jakubem a třináctiletou Aničkou bez identity skončil týraný Ondřej v zařízení 

Klokánek, matka putovala do vazby. Záhy, 12. května 2007 z Klokánku Anička utekla. 

V souvislosti s vyšetřováním vyšlo najevo, že rodina Mauerových vydávala Škrlovou    

u soudu za třináctiletého nalezence. Soud v březnu 2007 domnělé Anně přidělil identitu 

a svěřil ji do péče Kláry Mauerové. Později své rozhodnutí zrušil. Skutečnost,               

že tajemná Anička byla skutečně Barbora Škrlová, potvrdily i testy DNA. Poté policisté 

vyhlásili po Škrlové pátrání a soud vzal do vazby i Klářinu sestru Kateřinu Mauerovou, 

kterou rovněž obvinil z týrání obou chlapců. Po měsíci, 15. června, se už i s identitou 

objevila na českém velvyslanectví v dánské Kodani. Náhle z ní byla čtyřiatřicetiletá 

Barbora Škrlová. Za dalšího půl roku, v lednu 2008, ji coby třináctiletého Adama našli 

policisté v Norsku.  

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/14906-po-roce-speje-

hruzny-pribeh-tyrani-maleho-ondreje-k-soudu) 

http://zpravy.idnes.cz/proc-podezrely-otakar-t-spachal-sebevrazdu-fkr
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/33395-kurimska-kauza-pripad
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/14906-po-roce-speje
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V červnu 2008 byl u Krajského soudu v Brně zahájen soud se šesti obviněnými 

v tomto případu. Vzhledem k neshodám mezi odbornými posudky předkládanými 

obhajobou a obžalobou bylo projednání kauzy odročeno na 15. října 2008 za účelem 

vypracování nezávislých znaleckých posudků. 24. října 2008 vynesl soud rozsudky    

nad 6 obžalovanými, ale protože se všichni odsouzení proti verdiktu odvolali, případem 

se zabýval Vrchní soud v Olomouci a ten 9. března 2009 odvolání všech kromě Barbory 

Škrlové zamítl. V samostatném líčení 9. dubna 2009 soud překvalifikoval trestný čin 

Barbory Škrlové z týrání svěřené osoby na týrání osoby žijící ve společném domě nebo 

bytě a výši trestu ponechal. Krajský soud v Brně v lednu 2010 rozhodl, že se týrané 

chlapce z kauzy Kuřim bude starat jejich otec. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%99imsk%C3%A1_kauza) 

Kuřimská kauza v médiích 

Spletitý případ týrání dětí plnil titulní stránky novin po jeden a půl roku. 

Mediálně sledovaný případ otevřel nové téma: ochrana dětí před týráním. 

„Vzhledem k unikátnosti a mezinárodnímu rozměru případu o něm informovala 

také zahraniční (především norská) média. Počátkem dubna 2009 vstoupil v platnost 

zákon 52/2009 Sb., zvaný „náhubkový“, jehož zavedení inicioval způsob informování 

českých médií o kuřimské kauze. Média ignorovala práva obětí na ochranu jejich 

soukromí. Zákon novelizoval trestní řád a řadu zákonů s cílem ochránit oběti trestných 

činů. Kromě jiného zákon zakazuje zveřejňování jmen obětí.“ 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%99imsk%C3%A1_kauza) 

Během této kauzy byla zveřejněna jména mnoha známých lidí, kteří zase mají 

své další známé. Ti se během mediálního rozruchu v tomto případu často zlobili          

na média, že je s nimi dávají do souvislostí. V tomto případu selhala rodina, několik 

státních institucí, případ zasáhl do několika zemí a informace o tom všem mohou snížit 

nebezpečí, že se něco podobného bude někdy opakovat. Opravdovou obětí v této kauze 

jsou týraní chlapci. Těm zveřejňování případu život do budoucna neulehčí, proto 

některá média byla zdrženlivá při zveřejňování jejich fotografií. S nadsázkou lze říci,   

že média v případu ublížila „zejména“ městu Kuřim, protože z relativně klidného 

maloměsta s nádherným okolím se stalo synonymum pro bizarní příběh a utrpení.  

(http://mfdnes.blog.idnes.cz/c/21924/Medialni-srazka-s-kauzou-Kurim-Anicka-

a-Barbora-Srklova.html) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%99imsk%C3%A1_kauza)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%99imsk%C3%A1_kauza)
http://mfdnes.blog.idnes.cz/c/21924/Medialni-srazka-s-kauzou-Kurim-Anicka
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Jak již bylo zmíněno, případ zaujal také zahraniční sdělovací prostředky. Všimla 

si ho například média ve Francii, Kanadě, Belgii, Německu, Spojených státech               

a Austrálii, nejvíce však případ zaujal ve Velké Británii. V zahraničí byly události 

popisované jako temná kanibalistická kauza, při níž byli chlapci brutálně týráni 

příbuznými. Tato kauza byla například srovnávána s rakouským případem Josefa 

Fritzla, který věznil 24 let ve sklepě dceru a počal s ní sedm dětí.  

(http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/143102-kauza-kurim-ve-svete-

stahovali-deti-z-kuze.html) 

Psychologický rozbor případu 

Policie případ uzavřela na začátku dubna 2008. Obžaloba vinila šest lidí z týrání, 

spolupachatelství, zbavení osobní svobody, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku. Soud začal 17. června 2008, po čtyřměsíčním maratonu padl rozsudek           

na sklonku října. Šest tyranů si vyslechlo trest trvající v souhrnu 43 let. Matka dětí 

Klára Mauerová si má odpykat trest devíti let ve vězení a její sestra Kateřina deset let. 

Haně Bašové a Janu Škrlovi Vrchní soud potvrdil sedmileté tresty, Janu Turkovi 

pětiletý. Do vězení musela podle verdiktu soudce také Barbora Škrlová. Za mřížemi 

měla strávit pět let, ale nakonec se dostala po 4 letech podmínečně na svobodu                

a přihlásila se probační a mediační službě, která nad ní vykonává dohled. 

(http://aktualne.centrum.cz/analyzy-a-specialy/clanek.phtml?id=430002#anicka) 
V celé kauze se však vyskytuje velké množství lidí, kteří byli kauzou ovlivněni. 

V první řadě se jedná jistě o oběti týrání, tedy dva bratry Ondřeje a Jakuba. Důsledky 

týrání lze u obou chlapců popsat jako velmi závažné, oba trpí posttraumatickou 

stresovou poruchou, která se neustále vyvíjí. U mladšího Ondřeje byly v létě 2007 

odhaleny noční můry, nápadné projevy fyzické příchylnosti a poruchy nálad, emoční 

lability, poruchy koncentrace, pocity samoty a opuštění. Předpokládá se u něj další 

rozvoj důsledků včetně narušení partnerských vztahů k budoucnosti. Závažnější je       

dle znalců stav staršího Jakuba, u které se také vyskytly poruchy soustředění,                  

a odborníci vyjádřili také významné podezření na sexuální zneužívání. Podle znalců by 

mohl Jakub mít potíže s navazováním běžných vztahů (a to i u vlastních dětí). Nelze      

u něj vyloučit, že se k nim bude chovat stejně, jako to v dětství zažil on sám. V jeho 

chování se totiž projevují znaky agresivity, a to i vůči mladšímu bratrovi.  

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/143102-kauza-kurim-ve-svete
http://aktualne.centrum.cz/analyzy-a-specialy/clanek.phtml?id=430002#anicka)
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(http://zpravy.idnes.cz/psychiatr-poruchy-u-ondreje-a-jakuba-odpovidaji-

dlouhodobemu-tyrani-1iv-/krimi.aspx?c=A080627_095407_krimi_cen) 

Podle ombudsmana závažně chybovaly úřady, když otci dětí, které byly kvůli 

kauze Kuřim umístěné v zařízení Klokánek, odpíraly možnost se s dětmi vídat. Orgán 

sociálně právní ochrany dětí se podle něj také dopustil závažného překročení svých 

pravomocí, když opakovaně vydával rozhodnutí o zákazu styku dětí s otcem i dalšími 

členy rodiny. Je to zejména proto, že opatření k omezení rodičovské odpovědnosti může 

podle zákona o rodině učinit jen soud. Ombudsman poukazuje i na to, že je-li 

vyslýcháno dítě v tak závažném případě, jehož oživování by mu mohlo způsobovat další 

trauma, mělo by být vyslýcháno pouze jednou. Kromě zákazu návštěv Ombudsman 

kritizuje samotné svěření dětí do péče Klokánku. Podle zákona totiž mají sociální 

pracovníci nejdříve prověřit možnost, zda děti nelze svěřit někomu z příbuzných. 

Teprve pak mají volit zařízení ústavní výchovy. Jak je tedy zřejmé, kauza se dotkla 

nejen orgánu sociálně právní ochrany dětí, ale zejména zbytku rodiny týraných chlapců, 

kterým byl omezen kontakt s nimi, přestože otec a prarodiče se týrání neúčastnili. 

(http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=%20499353) 

Při hledání viníků týrání Ondry a Jakuba byla před soudem také jejich 

pediatrička, která se obhajovala z toho, že při preventivních prohlídkách žádné následky 

týrání nezaznamenala. Podle znalce měla přinejmenším zaregistrovat velkou jizvu        

na Ondrově pravé hýždi. Proti lékařce svědčilo také vyjádření vedoucí Klokánku, které 

Jakub řekl, že paní doktorka jizby viděla a na nic se neptala a také časové prodlení       

po žádosti o zdravotnickou dokumentaci chlapců, kterou měla lékařka doma. Soud však 

po vyslechnutí posledního znalce lékařku osvobodil. Její figurování v této kauze mohlo 

sehrát roli na zhoršení profesní pověsti této lékařky v době průběhu procesu.  

(http://brno.idnes.cz/lekarka-tyranych-chlapcu-z-kurimi-je-nevinna-rozhodl-

soud-p3a-/brno-zpravy.aspx?c=A080825_110145_brno_taj)  

Centrum Paprsek, které bylo spojováno s touto kauzou a jehož vedoucí byla      

do odhalení případu Kateřina Mauerová, změnilo ještě v roce 2008 svůj název,           

aby zařízení už nebylo s případem mučení dětí spojováno. V Paprsku pracovali ještě 

další lidé spojení s touto kauzou, a přestože jeho ředitel nezaznamenal výrazný 

negativní vliv na zájem o kurzy, rozhodl se, že změna názvu bude lepší. Současně 

http://zpravy.idnes.cz/psychiatr-poruchy-u-ondreje-a-jakuba-odpovidaji
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id
http://brno.idnes.cz/lekarka-tyranych-chlapcu-z-kurimi-je-nevinna-rozhodl
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s novým jménem Sluníčko bylo také uvedeno, že nikdo z dob vedení Kateřiny 

Mauerové již v zařízení nepracuje.  

(http://brno.idnes.cz/centrum-paprsek-zname-z-kauzy-kurim-meni-nazev-ted-se-

jmenuje-slunicko-1mr-/brno-zpravy.aspx?c=A081002_162510_brno_zuf) 

Tato kauza se dotýkala také zařízení Klokánek, kam byli chlapci po odebrání 

z rodiny umístěni. Toto rozhodnutí bylo kritizováno, protože zařízení Klokánek 

neposkytuje odbornou pomoc, jak uvedla ředitelka Institutu náhradní rodinné péče 

Natama Petra Vrtbovská. Podle ní měli být chlapci dočasně posláni na dětskou 

psychiatrii, kde by mohlo být trauma profesionálně léčeno. Vrtbovská dále uvádí,         

že Klokánek poskytuje přátelskou péči pro děti, které nemají vážné problémy. Terčem 

kritiky se stala také situace, kdy se starší Jakub mohl dívat na televizi, kde shlédl záběry 

týrání svého mladšího bratra. 

  (http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=431946)  

Taková „reklama“ a kritika směřující k zařízení, které se zaměřuje na pomoc 

týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým 

dětem, není jistě pro zařízení příliš vítaná a může ovlivnit také jeho finanční situaci, 

protože se Klokánek jako nestátní neziskové zařízení neobejde bez pomoci sponzorů      

a dárců.  

(http://www.klokanekbrno.cz/) 

Celá kauza zanechala také dopad na desetitisícové město Kuřim,                    

které před zveřejněním případů týrání Jakuba a Ondřeje znali většinou jen lidé z jižní 

Moravy a znalci v okolí Brna. Od té doby, kdy případ již zmíněného týrání dostal 

nálepku „Kuřimská kauza“ již znají město všichni. Vedení města se nakonec smířilo 

s faktem, že i negativní reklama je reklama a proto se narážkám na tuto kauzu 

v souvislosti se jménem města naučili předcházet.  

(http://brno.idnes.cz/kurim-bojuje-s-kurimskou-kauzou-o-povest-f1k-/brno-

zpravy.aspx?c=A081024_193332_brno_luv) 

Týrání dětí z Kuřimi má paradoxně také jeden pozitivní dopad. Lidé totiž začali 

častěji hlásit podezření, že v jejich okolí někdo ubližuje dětem. Odborníci tvrdí, že lidé 

jsou obezřetnější díky tomu, že více jak rok četli a slyšeli zprávy o všem, co museli dva 

malí chlapci zažívat. Přestože ne vždy mají oznamovatelé pravdu, tak odborníci tvrdí, 

že nepotvrzený případ týrání je lepší, než nedozvědět se o rodině, kde k týrání opravdu 

http://brno.idnes.cz/centrum-paprsek-zname-z-kauzy-kurim-meni-nazev-ted-se
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=431946)
http://www.klokanekbrno.cz/)
http://brno.idnes.cz/kurim-bojuje-s-kurimskou-kauzou-o-povest-f1k-/brno
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dochází. Lidé oznamující týrání mají ze zákona chráněnou totožnost, proto se nemusí 

bát následků toho, že nahlásí týrání.  

(http://zpravy.idnes.cz/po-kurimske-kauze-lide-vice-hlasi-tyrani-deti-fn6-

/domaci.aspx?c=A080717_083428_domaci_cen) 
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16.  DISKUSE 
Světová zdravotnická organizace popisuje násilí jako „záměrné použití nebo 

hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti 

osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické 

poškození, strádání nebo újmu.“ (http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-

topics/disease-prevention/violence-and-injuries/areas-of-work/violence-prevention) 

 Zahrnuje interpersonální násilí (vyskytující se mezi jednotlivci), sebevraždu      

a jiné formy sebepoškození a kolektivní násilí. Zároveň však WHO doporučuje,          

aby byl pojem násilí zpřesňován podle konkrétní oblasti, kde se vyskytuje. Děti si násilí 

nejčastěji spojují s pojmy ubližování, týrání a šikana. Ubližování je podle internetového 

slovníku synonymem pro pojem týrání. (http://www.slovnik-synonym.cz/) 

Podle Haškovcové (2004) je týrání širším pojmem než násilí. Do osobního 

kontaktu se děti nejčastěji dostávají se šikanou. Stejně jako definuje WHO násilí,       

tak i děti v mém výzkumu často zařazovaly násilí do širší kategorie tělesné a/nebo 

psychické ubližování druhým. I z těchto odpovědí je zřejmé, že vidí velkou spojitost 

mezi násilím a ubližováním.  

Jak nás přesvědčuje odborná literatura, násilí se vyskytuje v určité míře téměř   

ve všech oblastech. Stejný názor mají i děti, které jsem oslovila v rámci své práce. 

Násilí vidí na hodně místech, některé dokonce úplně všude. Nejčastěji se děti shodují   

na existenci násilí ve škole, s čímž koresponduje i výpověď o osobním setkání tamtéž.  

Podle odborné literatury neexistuje typická oběť ani typický násilník. Řada 

pachatelů vykazuje podobné rysy, jako je například nedostatek empatie. Navenek často 

působí jako sympatičtí a velmi komunikativní, vůči někomu jsou však násilí                    

a bezohlední. Děti v mém výzkumu vidí jako pachatele nejčastěji muže, který je 

agresivní, hrubý, krutý, má velkou sílu, hodně ubližuje a je arogantní. Obětí násilí jsou 

nejčastěji ženy a z věkových kategorií děti. Páchání násilí na těchto skupinách obětí děti 

také subjektivně nejvíce odsuzují. Dříve provedené výzkumy uvádějí, že celkově zažilo 

alespoň jednu z forem agrese během svého života 59 % žen. U mužů je to podstatně 

méně (v případě domácího násilí 2-5% mužů), tudíž výsledky výzkumu odpovídají 

realitě. Podle výzkumu agentury STEM více než dvě třetiny populace (ve věku            

od 15 let) soudí, že nejčastěji jsou oběťmi domácího násilí slabé a bojácné ženy. 

(http://www.stem.cz/clanek/1145) Jak vyplývá z národního výzkumu uskutečněného    

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health
http://www.slovnik-synonym.cz/)
http://www.stem.cz/clanek/1145)
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za účelem zjištění podstaty, rozsahu a následků domácího násilí v Nizozemsku,           

tak „nejvíce obětí fyzického násilí je ve věku od 10 do 14 let (19 %) a 15 až 19 let 

(18 %). Menší rozdíly ve věku obětí jsou v případech psychického týrání. I zde je         

ale nejvíce obětí ve věku 15 - 19 (13 %) a 10 - 14 let (12 %). Ještě větší věková 

vyrovnanost je u obětí sexuálního násilí. Nejvíce (8 %) obětí má 10 - 14 let, ale oběti  

ve věku 15 - 19   a 20 - 24 let mají stejné procentuální zastoupení (7 %). Ostatní věkové 

kategorie si zhruba rovnoměrně rozdělují zbylá procenta“. (European Journal     on 

Criminal Policy and Research. 6, 1998, č. 1, str. 7 – 35) 

Často si ani neuvědomujeme, že žijeme v době médií. Jsou všude okolo nás – 

rádio, televize, internet, hry a mnoho dalších. Média se kolem nás vyskytují v tak 

velkém množství, že se občas ocitáme v tzv. mediální slepotě, kdy si už                        

ani neuvědomujeme jejich přítomnost, natož jejich vliv na naše názory a přesvědčení. 

(Giles, 2012) Mediální násilí bylo původně označení pro násilí v televizi a jeho vliv     

na zvýšený výskyt agrese, v současnosti se tento pojem rozšířil i na oblast internetu       

a videohry. Vliv sledování násilí prezentovaného v médiích na agresivní chování byl 

potvrzen mnoha experimentálními i longitudinálními výzkumy. Tento vliv se navzdory 

snaze výsledky výzkumů zpochybnit dá považovat za prokázaný. Část mediálního násilí 

má dlouhodobé důsledky (proměna vztahu k násilí, nové formy chování), část              

má krátkodobé důsledky (vnitřní naladění, vnímání a chování vlivem intenzivního 

prožívání dramatických jevů). Nejvýznamnějším důsledkem je rozšíření repertoáru 

chování, vyvolání vnitřního hostilního naladění, které ovlivňuje reálně probíhající 

sociální děje a snižování senzitivity vůči násilí. (Výrost, Slaměník, 2008) I děti v mém 

výzkumu se nejčastěji s násilím setkávají právě prostřednictvím médií. Z nich registrují 

nejčastěji násilí na dětech, zejména případ Anny Janatkové a Kuřimskou kauzu.   

Co se týká násilí na dětech, tak to se podle mého výzkumu i podle všech 

ostatních určitě vyskytuje. Nejčastěji se podle dětí jedná o fyzické násilí, což potvrzují   

i data uvedená v Národní strategii prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 – 

2018. Podle ní jsou „v Evropském regionu denně 4 děti ve věku 0 – 14 let zavražděné, 

existuje 56 % oznámení o častém bití dětí, 49 % oznámení o psychickém násilí dětí,    

33 % osob zná někoho, pro koho je facka běžnou praxí a 9 % dětské populace v Evropě 

je sexuálně zneužito intrafamiliálním modelem (častěji dívky).“   

(http://stopnasilinadetech.cz/pdf/narodnistrategie.pdf)  

http://stopnasilinadetech.cz/pdf/narodnistrategie.pdf)
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Za pachatele byli ve výzkumu označováni nejčastěji starší děti a cizí lidé. Tyto 

výsledky odpovídají tomu, že se děti nejvíce setkávají s násilím ve škole a na ulici. 

Šikana je přítomna v nějaké své formě téměř na všech školách, ovšem problémem 

statistického zachycení tohoto jevu bývá neochota škol přiznat výskyt šikany, stejně 

jako rozdílné chápání pojmu šikana. Vztah k násilí a jeho vnímání u dětí ovlivňují 

zejména dva faktory – výchova (rodičů i školy) a média. To má souvislost také s tím, 

které a jestli vůbec nějaké konkrétní případy násilí děti zaznamenávají. U mého 

výzkumu jistě roli sehrála doba, kdy byla data sbírána, protože se v ní nestal žádný 

„mediálně slavný“ případ násilí. Proto děti nejvíce dávaly odpovědi spadající               

do kategorie „týrání, fyzické napadení“. Z těch opravdu konkrétních kauz se objevoval 

případ Aničky Janatkové, který proběhl médii cca před rokem. Vzhledem k tomu,        

že se prevence násilí v rodinách a ve školách zvýší pokaždé, když se stane nějaká 

mediálně známá kauza, tak se jedná o koloběh vlivů mezi médii, rodinami a školami.  

Násilí mezi dospělými se vyskytuje jak podle většiny respondentů v mém 

výzkumu, tak i podle ostatních výzkumů či teoretických prací a jeho převážná většina   

se odehrává na ulici. To je, jak již bylo řečeno místo, kde se s násilím setkáváme        

tak často, že člověk, který tuto zkušenost nemá, je považován za šťastnou výjimku. Jako 

nejčastější pachatele vidí děti u dospělých cizí lidi, jako následující potom partnery/ky. 

Častá otázka viktimologie je, jestli větší rizika jsou pro člověka „z ulice“ (tedy od cizích 

lidí) nebo od blízkých osob. Pokud bychom rozdělili oběti podle případů násilí,          

pak by nejvíce bylo těch, které jsou týrané svým partnerem (podle empirických šetření 

asi 10%, podle některých i podstatně výš). (http://domacinasili.unas.cz/victim.html) Jak 

ukázaly výsledky výzkumného šetření agentury STEM z roku 2006, každý druhý člověk 

(starší 15ti let) ví o nějakém případu násilí mezi partnery a téměř čtvrtina s ním má 

osobní zkušenost (svědek, oběť, násilník). (http://www.stem.cz/clanek/1145) Co se týká 

konkrétních příkladů násilí na dospělých, děti v mém výzkumu příliš úspěšné nebyly. 

Nejvíce dětí podalo odpověď spadající do kategorie fyzické násilí, vražda. Média každý 

rok upozorňují na případy desítek žen, jejichž smrt souvisí s partnerským násilím.       

Od ledna do poloviny listopadu 2011 média psala o 20 případech žen zavražděných       

či zabitých svými partnery nebo ex-partnery. Nejznámějším je případ populární 

spisovatelky Simony Monyové. (http://www.rosa-os.cz/o-nas/informace-pro-tisk/) 

http://domacinasili.unas.cz/victim.html)
http://www.stem.cz/clanek/1145)
http://www.rosa-os.cz/o-nas/informace-pro-tisk/)
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Problematika násilí na seniorech je proti těm ostatním poměrně novodobou 

záležitostí, ale z odhadů je již jasné, že každý rok je v ČR cca 60 000 obětí 

(Haškovcová, 2004) Přestože u seniorů klesl počet dětí, které jsou si jisté výskytem 

násilí u této věkové skupiny, tak je to stále velká část dětí (91,5%). Podle organizace 

Život 90 ne nejčastějším typem násilí na seniorech psychické a citové týrání, na druhém 

místě finanční a materiální zneužívání. Téměř tři čtvrtiny děti v mém výzkumu označily 

na nejčastější typ násilí na seniorech ekonomické zneužívání a jako druhé bylo s velkým 

odstupem fyzické týrání. (http://www.zivot90.cz/4-socialni-sluzby/14-senior-telefon--

telefonicka-krizova-pomoc/143-tyrani) V roce 2011 bylo na krizové lince  Senior 

telefonu  zaznamenaných celkem 281 hovorů týrání a zneužívání seniorů. Jak je zřejmé 

z jejich statistik, nejvíce případů bylo mezigeneračního týrání (dcerou, synem, vnučkou 

apod.) a dále potom týrání mezi seniory partnery. (http://www.zivot90.cz/4-socialni-

sluzby/14-senior-telefon--telefonicka-krizova-pomoc/143-tyrani) Oproti tomu děti 

v mém výzkumu za nejčastějšího pachatele označovaly cizí lidi, na druhém místě          

to byly děti seniora, zatímco partneři byli nejméně vybíranou odpovědí. Ani u seniorů 

nedokázaly děti uvést žádná jména či kauzy, pokud jsem chtěla konkrétní příklady 

násilí. Nejčastěji popisovaly případy okradení či napadení seniora člověkem, který        

se vydává za někoho jiného. V médiích bylo v roce 2004 zaznamenáno 261 příspěvků    

o některém z témat stáří.  Všechny zpravodajské relace dohromady odvysílaly průměrně 

sedm sdělení o seniorech za měsíc (tyto informace nebyly publikovány pravidelně). 

Ukázalo se, že výskyt témat ve zkoumaných relacích v jednotlivých dnech vykazoval 

jistou souvislost. Buď se tématu věnovalo více stanic, nebo žádná z nich. Společným 

jmenovatelem článků nejčetnější kategorie byla kriminalita. Do této skupiny byly 

zahrnuty dvě pětiny (38 %) analyzovaných příspěvků. Největší část kategorie 

kriminalita byla tvořena sděleními o trestných činech, jejichž oběťmi se stali lidé 

důchodového věku. Tato skupina zahrnuje především příspěvky o okradení důchodců, 

nejčastěji v jejich domácím prostředí, různými pachateli. Při krádežích, o kterých je 

referováno, navíc často dochází i ke zranění nebo usmrcení oběti. Nejčastěji probíranou 

událostí tohoto charakteru byl v roce 2004 případ manželů Stodolových, souzených      

za „největší vražednou sérii u nás“ a případ ženy ubodané dvanáctiletým chlapcem, 

který vyvolal diskusi o snížení hranice trestní zodpovědnosti.  

(http://www.spvg.cz/medialni-analyza-obrazu-senioru/) 

http://www.zivot90.cz/4-socialni-sluzby/14-senior-telefon
http://www.zivot90.cz/4-socialni
http://www.spvg.cz/medialni-analyza-obrazu-senioru/)
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„Sebepoškozování představuje chování bez vědomého a cíleného záměru zemřít, 

jehož důsledkem je poškození tělesné integrity.“ (Koutek, Kocourková, 2003, str. 73) 

Nejznámějšími metodami záměrného sebepoškozování jsou řezání, pálení, škrábání 

kůže, kousání, propichování kůže, narušování léčebného procesu předešlého poranění, 

vytrhávání vlasů, řas a obočí, požití toxické látky nebo nejedlého předmětu atd. 

(Kriegelová, 2008) Více než polovina dětí v mém výzkumu považuje sebepoškozování 

za týrání sám sebe, ubližování si nebo fyzické ubližování. Hodně dětí definuje 

příkladem nebo příklady přidává k definici sebepoškozování. Nejčastěji jmenují řezání   

a bodání. 

„Sebevražda je aktem násilí obráceného vůči sobě.“ (Špatenková, 2011, str. 136) 

S tím souhlasí i téměř 70% respondentů mého výzkumu. Literatura uvádí, že u dětí         

a dospívajících se spouštěcím momentem sebevražedného jednání může stát nezvládání 

nároků rodičů, týrání, zneužívání či zanedbávání, alkohol či drogy, nechtěná gravidita, 

strach ze zkoušek, odmítnutí nebo ztráta milované osoby nebo změna prostředí.            

U dospělých mohou být důvodem k sebevraždě zejména partnerské krize, rozvody        

či rozchody, odchod dětí z domova nebo stav sociální nouze. U seniorů se může jednat 

především o nemoc, osamělost, smrt životního partnera, odchod ze zaměstnání, ztráta 

smyslu života, zhoršující se psychický a fyzický stav nebo nečinnost. Často se 

k sebevraždě přiklánějí, když se necítí soběstační, nebo když jim hrozí pobyt v zařízení, 

k němuž nemají důvěru. (Špatenková, 2011) Téměř polovina dětí v dotazníku uvedla,   

že důvodem k sebevraždě u dětí mohou být konflikty s rodiči, často se objevily také 

důvody jako potíže ve škole nebo šikana. U dospělých se objevily hlavně dluhy             

a finanční potíže, dále potom rozvody, rozchody nebo problémy ve vztazích. Senioři 

nejčastěji podle dětí páchají sebevraždy kvůli stáří, nemocem, samotě či pocitu 

zbytečnosti. 

V případě, že by chtěl dětem účastnících se mého výzkumu někdo ublížit, 

nejčastěji by se bránily a pokusily se samy fyzicky zaútočit. Často by také zkoušely 

křičet nebo utíkat. Pokud by děti potřebovaly, volaly by o pomoc nejčastěji Policii ČR 

nebo rodičům. Jak uvedla agentura STEM v závěrečné zprávě ze svého výzkumu, 

Policii ČR důvěřuje zhruba polovina občanů (51 %). Důvěra v dnešní policii                

od devadesátých let přes určité výkyvy postupně roste. Tento výzkum byl realizován na 

reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 10. 6. 
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2011. (http://www.stem.cz/clanek/2238) Téměř pětina dětí v mém výzkumu volila 

možnost volat v případě potřeby na nějakou linku důvěry. Nejčastěji uvedené bylo číslo 

116111, což je číslo na Linku bezpečí, která je již řadu let silně propagována cíleně 

k dětem.  
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17.  ZÁVĚR 
Násilí mezi lidmi už není tajné, naopak se o něm mluví stále častěji. V médiích 

je tento problém zveřejňován většinou v nejkrajnějších případech, kdy je oběť zbita 

opakovaně, nebo dokonce usmrcena. Konkrétní příklady jsou nejčastěji prezentovány   

o dětech, které taky respondenti v mém výzkumu nejvíce zaznamenávají.  

Přestože WHO násilí ve své definici spojuje s použitím fyzické síly, děti jej 

dávají do souvislostí s ubližováním, případně s týráním. Podle jejich názoru                  

se vyskytuje téměř ve všech oblastech, jednoznačně ale dominuje škola. Ta je také 

místem nejčastějšího osobního setkání s násilím.  

Násilnosti jsou nejčastěji páchané na ženách, ale nevyhýbají se ani dětem (přímo 

nebo jako svědkům násilí), zdravotně postiženým nebo seniorům. Oběťmi se stávají        

i muži, kteří jsou častěji vystavováni psychickému nátlaku než fyzickému ohrožení. 

Děti nejvíce registrují násilí na své věkové kategorii, naopak nejméně si všímají násilí 

na seniorech.  

Oběti násilí si často problém nechtějí připustit, cítí bezmoc nebo popírají jeho 

závažnost. Důvody pro takové reakce se pohybují od strachu z dalšího násilí nebo 

z nezvládnutí následků po obraně proti němu až po stud za chování násilníka.  

Přestože sebepoškozování děti za násilí považují, je tomu tak pouze u necelé 

poloviny dětí. Většina z nich tento pojem správně definuje jako týrání sám sebe, 

ubližování si nebo fyzické ubližování. Konkrétními příklady bývají nejvíce řezání          

a bodání.  

Sebevražda je pro děti pojem související s násilím spíše než sebepoškozování. 

Děti považují za důvod k sebevraždě u dětí nejčastěji konflikty s rodiči, u dospělých 

dluhy a finanční potíže a u seniorů stáří a nemoci.  

Pokud se děti cítí v ohrožení, mohou se bránit několika možnými cestami. 

V první řadě je to fyzická obrana a útok, které preferují chlapci, v druhé řadě snaha        

o útěk a přivolání pomoci křikem, což je možnost upřednostňovaná dívkami. V případě, 

že by se měly děti na někoho obrátit, byla by to nejspíše Policie ČR a rodiče.  

Jak ukázaly výsledky empirické části práce, znalosti děti o násilí nejsou příliš 

velké, často se k nim dostávají zkreslené informace. Bylo by dobré i nadále sledovat 

vědomosti dětí o tomto tématu a také se zaměřit na lepší prevenci násilí. Důležitou roli 

hraje v tomto případě škola, která by širší osvětou o násilí mohla způsobit u dětí větší 
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přehled o tomto tématu, ale také o tom, jak se mohou děti v případě potřeby bránit. 

Ředitelé a pedagogové by se měli více zabývat i výskytem násilí na svých školách, aby 

se snížil počet dětí, které s ním ve škole přicházejí do styku, a aby se tak zvýšila              

i důvěra dětí v jejich učitele a školu vůbec.   

Rodiče dětí by jistě neměli podceňovat vliv různých médií na obraz násilí, který 

se u dětí vyvíjí. Přestože mohou argumentovat tím, že i oni sami se dívali v dětství       

na televizi a nenechalo to na nic žádný vliv, je zřejmé, že mediální násilí může mít       

na lidi velký vliv, což potvrzují různé výzkumy zaměřující se na to, jak mediální násilí 

ovlivňuje děti a jejich budoucí vztah k násilí. V souvislosti s možnostmi negativního 

vlivu televize na děti jsou vždy na prvním místě uváděny dopady konzumace 

mediálních obsahů ztvárňujících násilí a agresivní chování a hlavní obavou v tomto 

kontextu je riziko nápodoby ze strany dětí. Inspirace konkrétním mediálním obsahem 

ale ještě neznamená, že děti, které sledují pořady s výskytem násilných scén, se musejí 

stát násilníky. Vznik sociálně patologického chování má vždy multifaktoriální příčiny. 
Přesto televize nepřináší pouze negativní vlivy a nepůsobí na psychický vývoj jen 

nepříznivě, naopak přináší mnoho informací, které umožňují obohacení života, přinášejí 

nové poznatky a fungují forma zábavy a relaxace.  
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19.  PŘÍLOHY 

19.1. Dotazník 

Vážené studentky a vážení studenti,  

chtěla bych Vás požádat o spolupráci na výzkumu aktuální percepce (vnímání) násilí. 
Výzkum realizuji v rámci svého studia a diplomové práce, která je zaměřená na názory 
studentů a studentek na problematiku násilí.  

Prosím vás, abyste při vyplňování dotazníku dodržovali instrukce u jednotlivých otázek 
(zejména ohledně počtu odpovědí) a nevynechávali žádnou otázku, pokud tak není 
vysloveně uvedeno. Samozřejmě můžete zvolit i odpověď „nevím“, v takovém případě 
vás prosím o uvedení této odpovědi stejně jako ostatních pod danou otázkou.  

Vyplňování dotazníku Vám zabere přibližně 15 minut. 

Předem Vám děkuji za spolupráci.  

Bc. Šárka Havelková 

 

1. Které slovo Ti nejvíce připomíná slovo násilí? (vyber 1 odpověď) 
a) Agrese 
b) Manipulace 
c) Ubližování 
d) Zneužívání 
e) Týrání 
f) Šikana  
g) Hrubost 
h) Jiné – jaké………………………………………………………………………….……... 
 

2. Napiš jednu větu, kterou bys vyjádřil/a, co je to násilí. 
………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Kde se můžeme setkat s násilím? (může být více odpovědí) 

a) Ve škole 
b) Na internátě 
c) V rodině 
d) V zaměstnání 
e) Na ulici  
f) V televizi 
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g) Na internetu 
h) Ve výchovném ústavu 
i) Ve vězení 
j) Jinde – uveď kde………………………………………………………………………… 
 

4. Setkal/a jsi se ty osobně někdy s násilím a pokud ano, tak kde? (vyber 1 odpověď) 
a) ANO, kde………………………………………………………………………………... 
b) NE 
 

5. Kdo spíše bývá pachatelem násilí? (vyber 1 odpověď) 
a) Muži 
b) Ženy  
 

6. Jaké jsou nejčastější vlastnosti člověka, který páchá násilí? 
………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………..………………………………………… 

 
7. Na které skupině je podle Tvého názoru nejčastěji násilí pácháno? (vyber 1 odpověď) 

a) Na dětech 
b) Na dospělých 
c) Na seniorech (starých lidech) 
 

8. Které pohlaví je násilím více ohrožováno? (vyber 1 odpověď) 
a) Muži/chlapci 
b) Ženy/dívky 
 

9. Co ty sám/sama považuješ za horší formu násilí (vůči komu) a proč? (vyber                   
1 odpověď) 
a) Násilí páchané na mužích 
b) Násilí páchané na ženách 
 
Důvod:……………………………………………………………………………………… 

 
10. Na které věkové skupině se ti zdá páchání násilí nejhorší a proč? (vyber 1 odpověď) 

a) Násilí na dětech 
b) Násilí na dospělých 
c) Násilí na seniorech/seniorkách 
 
Důvod:……………………………………………………………………………………… 
 

11. Páchají někteří lidé násilí na dětech? (vyber 1 odpověď) 
a) ANO 
b) NE 
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12. Pokud ANO, jak si násilí na dětech nejčastěji vypadá? (vyber 1 odpověď) Pokud NE, 
přejdi na otázku č. 15. 
a) Fyzické násilí (bití, kopání, pálení, opaření apod.) 
b) Psychické týrání (nadávky, vyhrožování, vydírání apod.) 
c) Sexuální násilí (sexuální obtěžování, sexuální aktivity s dítětem nebo před ním, 

znásilnění apod.) 
d) Šikana 
e) Obchod s dětmi (prostituce, pornografie apod.) 
f) Jinak – uveď jak…………………………………………………………………………... 

 
13. Kdo dětem nejčastěji ubližuje? (vyber 1 odpověď) 

a) Rodiče 
b) Jiní příbuzní nebo známí 
c) Učitelé/učitelky, vychovatelé/vychovatelky 
d) Vrstevníci  
e) Starší děti 
f) Cizí lidé 
g) Někdo jiný – uveď kdo………………………………………………………………….... 
 

14. Mohl/a bys uvést nějaký konkrétní příklad násilí na dětech, o kterém jsi někde 
slyšel/a? 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
15. Vyskytuje se násilí mezi dospělými? (vyber 1 odpověď) 

a) ANO 
b) NE 

 
16. Pokud ANO, jaká je nejčastější oblastí výskytu násilí mezi dospělými? (vyber                

1 odpověď) Pokud ne, přejdi na otázku č. 19. 
a) V rodině – domácí násilí 
b) V zaměstnání – mezi nadřízeným a podřízeným, mezi kolegy 
c) Na ulici – vandalismus, přepadení apod. 
d) V různých institucích – vězení, ústavy, armáda 
e) V širší společnosti – války, terorismus 
f) Jinde – uveď kde………………………………………………………………………….. 
 

17. Kdo bývá nejčastěji pachatelem násilí u dospělých? (vyber 1 odpověď) 
a) Rodiče 
b) Partner/ka, manžel/ka 
c) Zaměstnavatel 
d) Kolegové v práci 
e) Cizí lidé  
f) Někdo jiný – uveď kdo…………………………………………………………………… 
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18. Mohl/a bys uvést nějaký konkrétní příklad násilí na dospělých, o kterém jsi někde 
slyšel/a? 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
19. Vyskytuje se násilí vůči seniorům? (vyber 1 odpověď) 

a) ANO 
b) NE 
 

20. Pokud ANO, jaký je nejčastější typ násilí k seniorům? (vyber 1 odpověď) Pokud NE, 
přejdi na otázku č. 23. 
a) Fyzické týrání  
b) Sexuální zneužívání 
c) Psychické týrání (křičení, nadávky, vyhrožování apod.) 
d) Ekonomické zneužívání (okrádání o peníze a o majetek) 
e) Zanedbávání (nedostatek pozornosti k seniorovi, neuspokojování jeho potřeb) 
f) Jiný – uveď jaký………………………………………………………………………….. 
 

21. Kdo bývá nejčastěji pachatelem násilí vůči seniorům? (vyber 1 odpověď) 
a) Děti 
b) Partner/ka, manžel/ka 
c) Pečovatel/ka 
d) Cizí člověk  
e) Někdo jiný – uveď kdo…………………………………………………………………… 
 

22. Mohl/a bys uvést nějaký konkrétní příklad násilí na seniorech, o kterém jsi někde 
slyšel/a? 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
23. Co je to sebepoškozování a jak to vypadá? 

…………………………………………………………….………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………
…………………………...…...……………………………………………………………… 

 
24. Myslíš si, že sebepoškozování se dá považovat za násilí? (vyber 1 odpověď) 

a) ANO 
b) NE 
 

25. Myslíš si, že v souvislosti s násilím můžeme mluvit o sebevraždách? (vyber 1 odpověď) 
a) ANO 
b) NE 

 
26. Co může být důvodem k sebevraždě u dětí? 
 ……………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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27. Co může být důvodem k sebevraždě u dospělých? 
 …………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………… 

 

28. Co může být důvodem k sebevraždě u seniorů? 
 ………………………………………………………………………………………….……

……………............................................................................................................................. 

 

29. Jak by ses bránil/a, kdyby Ti chtěl někdo ublížit? 
………………………………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………………………… 

 

30. Kam bys mohl/a zavolat o pomoc? 
a) Rodičům, příbuzným 
b) Přátelům, známým 
c) Do školy 
d) Lékaři 
e) Policii ČR 
f) Do krizového centra 
g) Na nějakou linku důvěry – na jakou……………………………………………………… 
h) Jinam – uveď kam………………………………………………………………………... 

 
31. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Pohlaví: 
a) Muž 
b) Žena 
 
Věk: ………………… 
 
Škola: .……………… 
 
Třída: ………………. 

 
Děkuji za vyplnění dotazníku. 
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19.2. Kódovací klíč 

2. otázka 
tělesné a/nebo psychické ubližování druhým 1 
bití, hrubost, agrese, fyzické napadení 2 
žádná odpověď 3 
nevím 4 
týrání, zneužívání 5 
jiná odpověď 6 
omezování, vydírání, poškozování druhého, nucení 7 

 
3. otázka 
všude 1 
klub, restaurace 2 
válka  3 
jiná odpověď 4 
bez odpovědi 5 

 
4. otázka 
škola 1 
venku, na ulici 2 
TV, internet 3 
doma 4 
všude 6 
ve svém okolí, rvačka 7 
klub, restaurace 8 
sport 9 
jiná odpověď 10 
bez odpovědi 0 

 
 

6. otázka 
agresivita, hrubost, krutost, síla, velké ubližování, arogance 1 
návykové látky 2 
zlý, zlomyslný, sobec, necitelný 3 
duševní nemoc, deprese, šílenost, úchylnost, nespokojenost, komplexy, uzavřenost, 
samota 4 
labilita, cholerik, výbušnost, vztek 5 
závist, žárlivost, pomstychtivost 6 
nízká/vysoká inteligence, hloupý, postižený 7 
jiná vlastnost 8 
nevím 9 
vlastní zkušenost s násilím 11 
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9. otázka  
muži - kódy  
jsem muž 1 
víc je to bolí 2 
muži jsou drsnější 3 
nevím 4 
  
ženy - kódy  
bezbranné, hůř se brání 5 
je to zbabělost 6 
horší následky 7 
riziko znásilnění 8 
nevím 9 
žádná odpověď 0 
  
neodpověděl - kódy  
je to stejné 12 
nevím 13 
žádná odpověď 14 

 
10. otázka 
děti - kódy  
nemohou se bránit 1 
následky 2 
jsou malé a nechápou to 3 
za nic nemůžou 4 
žádná odpověď 5 
nevím 6 
jiná odpověď 7 
  
dospělí - kódy  
nevím 8 
je to brutálnější 9 
  
senioři - kódy  
nemohou se bránit, slabí 10 
horší následky 11 
neetické 12 
žádná odpověd 13 
jiná odpověď 14 
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14. otázka 
Anička Janatková 1 
Dominik, kluk na připínáčkách 2 
Kuřimská kauza 3 
šikana 4 
týrání, fyzické napadání 5 
sexuální zneužívání, znásilnění 6 
nevím, nemohl 7 
žádná odpověď 8 
jiná odpověď 9 

 
18. otázka 
fyzické týrání, vražda 1 
sexuální zneužívání, znásilnění 2 
války, terorismus, demonstrace 3 
krádež, přepadení 4 
šikana 5 
nevím 6 
žádná odpověď 7 
jiná odpověď 8 

 
20. otázka 
přepadení 1 

 
22. otázka 
okradení, přepadení 1 
fyzické násilí 2 
zanedbávání 3 
nadávky, vydírání 4 
žádná odpověď 5 
nevím 6 
jiná odpověď 7 

 
23. otázka 
řezání, bodání 1 
pálení 2 
drogy, léky a další návykové látky 3 
pokus o sebevraždu, sebevražda 4 
EMO 5 
týrání sám sebe, ubližování si, 
fyzické ubližování 6 
anorexie, psychická porucha 7 
nevím 8 
jiná odpověď 9 
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žádná odpověď 0 
 

26. otázka 
konflikty s rodiči 1 
Šikana, vydírání 2 
špatné známky, potíže ve škole 3 
týrání, zneužívání, násilí 4 
rozpad rodiny 5 
jiná odpověď 6 
nevím 7 
Stres, nechuť žít, psychické 
problémy 8 

 
27. otázka 
rozvod, rozchod, vztahy 1 
dluhy, finanční potíže 2 
problémy v práci, vyhazov, 
nezaměstnanost 3 
smrt blízkého člověka 4 
psychické problémy, nemoc, stres 5 
hádky v rodině 6 
šikana, týrání, násilí 7 
nevím 8 
návykové látky, drogy, alkohol 9 

 
28. otázka 
stáří, nemoci 1 
finanční problémy 2 
smrt blízkého 3 
týrání, násilí, nedostatek péče 4 
samota, pocit zbytečnosti 5 
nechuť k životu 6 
jiný důvod  7 
nevím 8 
žádná odpověď 9 
žádná další odpověď 0 
 
29. otázka 
křičet, volat o pomoc 1 
pokus o útěk 2 
fyzická obrana a útok 3 
žádání dospělého o pomoc, volat 
rodiče, školu 4 
pepřový sprej či jiný nástroj 5 
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nevím 6 
žádná odpověď 0 
jiná odpověď 8 
policie, záchranný integrační systém, 
linka bezpečí = odborná pomoc 9 

 
30. otázka 
nikam 1 
kamkoli 2 
jiná odpověď 3 

 

30. g otázka 

nevím 1 
linka bezpečí bez čísla 2 
linka bezpečí s číslem 116111 3 
linka bezpečí se špatným číslem 4 
jiná odpověď 5 
linka 112 - záchranný integrační 
systém 6 
 

19.3. Pilotáž výzkumu 

Pilotáže výzkumu k mé diplomové práci se zúčastnilo 13 dětí ve věku od 9 do 12 

let. Vybrala jsem si záměrně stejně staré/mladší děti, abych dotazník byl dobře 

pochopitelný i těm nejmladším účastníkům výzkumu. 

Otázku „Které slovo Ti nejvíce připomíná slovo násilí?“ děti pochopily dobře, 

bez problémů vybíraly pouze jednu odpověď a k otázce neměly žádné další dotazy, 

proto zůstala v dalším pokračování výzkumu nezměněna. Druhá otázka, tedy „napiš 

jednu větu, kterou bys vyjádřil/a, co je to násilí“, byla dětmi pochopena snadno, po 

úvodních odpovědích ve stylu „ježíš já nevím“ děti až na jednu výjimku napsaly jednou 

větou, co je to podle nich násilí. Často se objevilo slovo „ubližování“, ze kterého pro 

následující výzkum byla vytvořena jedna kategorie, další kategorií bylo zvoleno 

„fyzické násilí“, kdy děti zmiňovaly konkrétně mlácení apod. Pro další pokračování 

výzkumu bylo nutné utvořit i zvláštní kategorie pro další typy násilí, jako je např. 

šikana. Ta se v pilotáži objevila u jednoho dítěte, ale předpokládala jsem, že u velkého 

vzorku se objeví vícekrát.  
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Ve třetí otázce, ohledně možného místa setkání s násilím, mezi odpověďmi 

v pilotáži převažovaly možnosti „ve škole“ a „na ulici“, dále potom „v rodině“ a „ve 

vězení“. Vůbec nebyla zodpovězena odpověď „v politice“, tudíž byla z následujícího 

výzkumu vyřazena a dětem byla ponechána možnost ji napsat do poslední odpovědi 

„jinde, kde“. Osobní setkání s násilím vyvrátily dvě třetiny dětí. Toto velké číslo mě 

překvapilo, proto jsem se v dalším výzkumu zaměřila na to, jak je to u jednotlivých 

věkových kategorií, pohlaví, jak se bude lišit gymnázium a základní škola a také na to, 

zda tento údaj nějak závisí na velikosti města, ve kterém dítě školu navštěvuje.  

Jednoznačné odpovědi dětí u páté otázky dotazníku ohledně pohlaví častějších 

pachatelů násilí mě nepřekvapily, rozhodla jsem se tuto otázku v dotazníku ponechat, 

protože odhaluje zajímavý pohled dětí na pachatele. V návaznosti na tuto jsem upravila 

následující otázku o bližší představě pachatele. Ta byla v pilotáži formulována 

následovně – „Jak si představuješ člověka, který páchá násilí?“. Vzhledem 

k výsledkům v 5. a 6. otázce jsem se rozhodla šestou otázku pozměnit. Jednou 

z možností bylo zeptat se na nejčastější vlastnosti pachatele a druhou možností vypsat 

vlastnosti a nechat dětem na výběr. Nakonec jsem zvolila první možnost, abych dětskou 

představu o pachateli násilí předem neovlivňovala výběrem vlastností.   

Následující otázka se týkala páchání násilí na jednotlivých věkových 

skupinách – tedy na dětech, dospělých a seniorech. Podle dětí účastnících se pilotáže je 

násilí nejvíce pácháno na dětech. Dětem takto jednoznačně položené otázky nečinily 

problém, ani u těch nejmladších se nestávalo, že by vybíraly více odpovědí, pokud je 

k tomu otázka nevybízela. Proto tato, i následující otázka týkající se pohlaví, zůstala 

v dotazníku nezměněna. Poslední otázka vztahující se k obětem násilí, byla v pilotáži 

položena „Co ty sám/sama považuješ za nejhorší formu násilí (vůči komu) a proč?“. 

V alternativách byly na výběr kombinace pohlaví a věkových kategorií, např. na 

dospělých ženách, na starých mužích apod. U této otázky docházelo často 

k nepochopení systému vyplňování. Někteří vyplňovali všechny řádky, někteří pouze 

zakroužkovali nějakou možnost a už neuváděli důvod. Možností řešení mohla být 

poznámka o tom, že je nutné vybrat pouze jednu odpověď, anebo otázku rozčlenit do 

několika dalších, např. v jedné se ptát, vůči kterému pohlaví je násilí podle respondenta 

nejhorší, v další se ptát na věkovou kategorii a v další na zdůvodnění předchozích dvou. 
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Nakonec jsem se rozhodla otázky rozdělit a po každé z nich vyžadovat zdůvodnění 

rozhodnutí.  

Dále následuje téma násilí na dětech. Z první otázky, zda páchají někteří lidé 

násilí na dětech, lze jednoznačně díky výsledkům pilotáže usoudit, že děti vnímají 

události kolem sebe. Usoudila jsem, že by mohlo být zajímavé přidat za tuto otázku 

další, a to ve smyslu, zda by dokázaly děti uvést nějaký konkrétní příklad. Nakonec 

jsem se rozhodla otázku zařadit na konec otázek k tomuto tématu jako otevřenou. 

V otázce po nejčastější podobě násilí na dětech nebyly vůbec žádné potíže 

s pochopením filtru (filtrem je myšlen pokyn, aby děti, které odpoví záporně, přešly na 

jinou než následující otázku), děti neměly ani žádné dotazy nebo nejasnosti v tom, 

kterou otázkou mají pokračovat, proto i tato otázka zůstala v dalším výzkumu 

nezměněna. Nejvíce dětem podle výsledků pilotáže v otázce po pachateli násilí ubližují 

cizí lidé a starší děti. Jen minimálně se v odpovědích objevili příbuzní, nebo dokonce 

rodiče. Ráda bych tyto výsledky konfrontovala se statistikami, které se pokusím 

dohledat v odborné literatuře. Děti opět pochopily, že mají vybrat pouze jednu 

odpověď, nedocházelo ke špatnému vyplnění. 

V tématu násilí mezi dospělými bude v první otázce o výskytu násilí u této 

věkové skupiny zajímavé porovnání mezi třemi otázkami vůči různým věkovým 

skupinám. Všechny děti pochopily zadání, formulace otázky se mi proto zdála být 

v pořádku. V otázce na nejčastější oblast výskytu násilí mezi dospělými došlo 

v jednom případě k ignorování filtru. Otázkou je, jak potom v takovém případě 

zpracovávat výsledky, zda se držet předchozí otázky, kdy respondent, který uvedl, že 

násilí mezi dospělými není a potom ignorovat jeho odpověď u této otázky, nebo naopak 

předpokládat v případě odpovědi na tuto otázku i kladnou odpověď na tu předchozí. U 

otázky na pachatele násilí v jednom případě došlo i přes zdůraznění slova „nejčastěji“ 

k tomu, že respondent vybral dvě odpovědi, proto bylo třeba do dotazníků zdůraznit, že 

je vhodné vybrat pouze jednu odpověď. Rozhodla jsem se přidat otázku na konkrétní 

případ násilí i u dospělých. 

Jedno dítě otázku ohledně výskytu násilí u seniorů vůbec nezodpovědělo, část 

ohledně seniorů přeskočilo úplně. Zbytek pochopil, že má vybrat jednu odpověď, 

ukázalo se, že děti si všímají i násilí u této věkové skupiny. I zde jsem zvažovala, zda 

přidat otázku na konkrétní případ násilí u seniorů, nakonec jsem se rozhodla, že ano, 
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aby témata k věkovým skupinám byla strukturovaná stejně. Děti si u seniorů všímají 

z typů násilí nejvíce ekonomického zneužívání, překvapivě úplně opomíjely fyzické 

týrání. Všechny dětí, které v předchozí otázce odpověděli „ANO“ postoupily správně 

k této otázce, zbytek dětí ji podle instrukcí přeskočil, tudíž zde došlo k plnému 

pochopení filtru. Předpokládala jsem, že starší děti, než jsou děti z pilotáže, s tím 

nebudou mít také problém. V otázce na pachatele násilí bych ráda porovnala výsledky 

s odbornou literaturou, protože např. podle kanadských statistik jsou nejčastějšími 

pachateli rodinní příslušníci, které děti nezvolily v pilotáži ani jednou. Všechny děti, 

které v otázce č. 16 odpověděly záporně nebo vůbec, tuto otázku správně přeskočily, 

tudíž došlo k pochopení filtru. 

Děti měly velký problém se zodpovězením otázky „co je to sebepoškozování“. 

Hodně se u ní projevovali nahlas a dávaly najevo, že neumí odpovědět, snažily se od 

sebe opisovat, snažily se získat odpověď ode mě apod. Otázkou tedy bylo, zda otázku 

ponechat tak, jak byla položena v pilotáži a potom ji vyhodnocovat v kategoriích (je zde 

riziko stejných odpovědí díky opisování), nebo zvolit jiný typ otázky na toto téma. 

Nakonec jsem se rozhodla otázku ponechat a zdůraznit při zadávání dotazníku 

samostatnost při vyplňování. U otázky, zda se dá sebepoškozování považovat za 

násilí, byla největší vyrovnanost odpovědí. Odpovědi svědčí o informovanosti dětí o 

tomto tématu, protože sebepoškozování se mezi formy násilí řadí a zároveň to ukazuje, 

že možná děti násilí nepovažují útok proti sobě za násilí   

U podobné otázky směřované k sebevraždám by mohlo být zajímavé sledovat 

rozdíl oproti otázce předchozí. Podle pilotáže to vypadá, že sebevražda je pro děti 

pojem související více s násilím než sebepoškozování, ve výzkumu se na toto porovnání 

určitě soustředím. U odpovědí na otázky ohledně důvodu k sebevraždám u 

jednotlivých věkových skupin bych ráda vytvořila kategorie pro zařazení jednotlivých 

odpovědí, protože podle pilotáže to vypadá na poměrně jasné okruhy. Ráda bych 

sledovala i to, u které věkové kategorie se bude nejvíce objevovat odpověď „nevím“. 

Děti snadno pochopily zadání otázek, tato odpověď pro ně nebyla pro ně rozhodně tak 

složitá, jako předchozí. 

U otázky o případné obraně proti násilí se dají snadno vytvořit kategorie pro 

jednotlivé odpovědi, které budou dostatečně vyjadřovat dětské odpovědi. Cílem je 

zjistit, co by dělaly, ne co by měly dělat, proto zde není možné srovnání s literaturou, 
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maximálně srovnání s tím, co by bylo správné udělat. Při polozavřené otázce na to, kam 

by děti mohly zavolat o pomoc, mohou děti vybrat více odpovědí, abych získala co 

možná nejširší přehled o tomto tématu.  

Děti neměly v pilotáži problém s tím, že u každé otázky je požadován jiný počet 

odpovědí, proto ani do dotazníku nebyly instrukce změněny. 


