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Anotace/ Anotation 
 
Diplomová práce nesoucí název „Hovory se sexuální tématikou na Lince bezpečí“ ve 

své teoretické části nejprve krátce popisuje historii telefonické krizové intervence v Čechách i 
ve světě, dále konkrétní činnost Linky bezpečí, poté se zaměřuje na sexuální vývoj dítěte, 
rady odborníků, jak efektivně mluvit s dítětem o sexu a konečně na hovory se sexuální 
tématikou na LB, kde je využito statistických dat z dané organizace. 

 
Na teoretickou část navazuje průzkum sestávající ze dvou samostatných částí: 

1) dotazníků, které byly distribuovány mezi konzultanty Linky bezpečí v kategorii I.- III.; 2) 
osobních rozhovorů vedených s vybranými konzultanty. Dotazníky se zaměřovaly na sexuální 
problematiku hovorů na Lince bezpečí v obecnější rovině, naproti tomu jednotlivé rozhovory 
zkoumaly konkrétněji především to, jaké mají konzultanti pocity při hovorech o sexuálních 
tématech, které hovory jsou pro ně nejobtížnější a co jim při vedení těchto hovorů pomáhá. 
Zde je vhodné podotknout, že v rozhovorech nebyly rozebírány konkrétní hovory s reálnými 
dětskými klienty, ale hovořilo se zde pouze o různých typech hovorů, aby nedošlo 
k poškození zájmu klientů ani organizace. 

 
Práce si klade za cíl shrnout problematiku rozhovorů s dětmi o sexuálních tématech, 

která zřejmě nepřestane být nikdy aktuální a také vyhledat a poukázat na možnosti, jakými 
způsoby komunikovat, aby rozhovor o těchto bezpochyby intimních tématech nebyl pro obě 
strany nepříjemný. 

 
 
The thesis bearing the name „Calls With Sexual Themes On The Safety Line“ in its 

theoretical part first briefly describes history of telephone crisis intervention in the Czech 

republic and also in the world, then focuses on sexual development of the child, expert 

advices how to effectively talk to child about sex and finally on calls with sexual themes on the 

Safety Line where is used of statistical data of the organization. 

 

The theoretical part is followed by a survey consists of two separate parts: 1) 

questionnaires which were distributed to the consultants of the Safety Line in category I.- III.; 

2) personal interviews conducted with selected consultants. The questionnaires focused on 

sexual themes of the calls on the Safety Line more generally, in contrary individual interviews 

examined more specifically what are primarily the feelings of consultants when they are 

talking with children about sexual topics, which kind of calls are most difficult for them and 

what is their help during these tough calls. Here it is worth to note that in the interviews there 

weren’t  discussed concrete calls with real children’s clients, the discussion was just about 

the different types of calls because of prevention of the damage to the interests of the clients 

or organization. 
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The thesis aims to summarize the issue of talking with children about sexual themes 

which seems to be never ceases to current and also to find and point out the potential ways in 

which to communicate, to talk about such intimate topics undoubtedly been uncomfortable for 

both parties. 
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1 Úvod 
 
K napsání této diplomové práce mě inspirovalo především pětileté působení na Lince 

bezpečí na pozici konzultantky, následně práce na Lince důvěry a psychologické pomoci 
Plzeň a také absolvování několika kurzů a výcviků týkajících se krizové intervence nebo 
sexuální oblasti. 
 

Dalším motivem, který mě inspiroval k úvaze nad možností psát o sexuální 
problematice, byla i otázka, se kterou jsem se před časem setkala při četbě: „Změnilo se něco 

na chování člověka od doby, kdy trávil svůj čas v přítmí jeskyně a mezi dneškem, kdy 

dalekohledem sleduje daleký vesmír, vysílá kosmické lodě a oblíbenou hračkou se mu stává 

televize, mobil, či počítač?“ 1 Podobnou myšlenku vyslovil před desítkami let i česko- polský 
esejista a aforista Gabriel Laub: „V atomové době přivádíme lidi na svět stejnou technikou 

jako v době kamenné.“ Ano, sexuální chování v mnoha ohledech zůstává stejné jako 
v minulosti i přesto, že v jiných oblastech (např. lékařství, technika) se člověk výrazně 
rozvinul. Tato svým způsobem stálost, neměnnost základů sexuálního chování však 
neznamená, že by téma sexuality nebylo i v dnešní době velice aktuální. 

 
Co se však možná oproti minulosti změnilo, je to, že sex jako téma již v dnešní době 

není tabu. O sexu se často hovoří ve velice různorodých skupinách lidí, sexualita je také velmi 
výrazně prezentována v médiích. Brigitte Bardotová prohlásila: „Všichni dnes mluví o sexu. 

Není mě však jasné, kde na něj berou čas.“ Ano, i v této uspěchané době si lidé někdy 
nacházejí čas na to, aby si o sexu popovídali, avšak tyto rozhovory mohou v některých 
případech působit trochu povrchně. 

 
Rozhovory o sexu s dětmi bývají ještě náročnější z mnoha důvodů- ať už se jedná o 

určitý stud všech komunikujících osob, neochotu nebo sníženou potřebu dětí bavit se o sexu 
s dalšími lidmi kromě vrstevníků, nejistota dospělých ohledně toho, co, v jakém věku a jakým 
způsobem je vhodné dítěti sdělovat, apod. Avšak tyto rozhovory jsou velice důležité, protože 
jejich prostřednictvím je možno uvést na pravou míru různá nepodložená či rovnou naprosto 
lživá tvrzení, se kterými se dítě běžně setkává v médiích, vrstevnických skupinách, apod. 

 
Vzhledem k tomu, že se práce týká především hovorů o sexuálních tématech na Lince 

bezpečí, oslovila jsem před započetím práce vedoucí pracovníky Linky bezpečí se svou 
představou o tématu diplomové práce a s otázkou, zda by i pro Linku bezpečí jako organizaci 
mohl být průzkum této problematiky přínosný. Pracovníci mi následně užitečnost takového 
výzkumného šetření potvrdili a poskytli mi při tvorbě předkládané diplomové práce potřebnou 
součinnost. 

 

                                                 
1 JANIŠ, K. Z dějin sexu a erotiky. Lupus: Hradec Králové- Trutnov, 2004. S.7 
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Cílem této magisterské práce je jednak s použitím české i zahraniční literatury shrnout 
možnosti co, jakým způsobem a v jakém věku dětem o sexualitě sdělovat, dále ukázat 
nejčastěji se objevující sexuální témata klientů volajících na Linku bezpečí a nastínit způsoby 
práce s touto problematikou na dětské krizové lince a konečně pomocí výzkumného šetření 
zjistit, co konzultantům Linky bezpečí usnadňuje a naopak ztěžuje hovory o sexuálních 
tématech. 

 
Dosažení výše popsaných cílů by bylo obtížně naplnitelné bez zkoumání širších 

souvislostí- proto se jedna z kapitol diplomové práce věnuje vývojové psychologii dětí a 
adolescentů. Klíčové v této práci je téma hovorů o sexu na Lince bezpečí, což je zásadní 
důvod pro to, aby se jiná kapitola zaobírala jednak všeobecně krizovou intervencí, jejími 
možnostmi, omezeními a způsoby práce, a také specifickými činnostmi dětské krizové Linky 
bezpečí. Poslední kapitola je věnována tématu, které je stěžejní pro průzkum v praktické části. 
Tato poslední kapitola popisuje způsoby podpory konzultantů v hovorech i mimo ně ze strany 
organizace.  

 
Sigmund Freud prohlásil „Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic 

nezměnilo a nezmění.“  Ano, teoretický systém tohoto slavného lékaře, psychologa a 
zakladatele psychoanalýzy by mohl spadat do „sexocentrismu“, avšak lze s ním částečně 
souhlasit v tom, že v době, kdy žil a tvořil (v desetiletích před první světovou válkou), se 
lidský život opravdu z určité části mohl točit kolem sexuality, a je tomu tak dodnes, možná i 
to je jeden z důvodů, proč jsem si pro svou diplomovou práci vybrala právě zajímavou oblast 
lidské sexuality. 

 
Na závěr této úvodní části bych ráda zdůvodnila, proč jsou kapitoly týkající se vývoje 

dětí z hlediska sexuality a možnosti práce s jednotlivými tématy poměrně obsáhlé. Během 
utváření praktické části této diplomové práce jsem díky respondentům zjistila, že to, co jim 
někdy schází při vedení hovorů, jsou konkrétní znalosti, informace o tom, s čím počítat 
v jakém věku, proto jsem na základě tohoto šetření zmíněné kapitoly rozšířila. 
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2 Vymezení pojmů 
 

2.1 Krizová intervence 
 
Pojem intervence pochází z latinského slova  intervenire, zasahovat, vstupovat do 

něčeho, intervenci lze tedy chápat jako vnější zásah do nějakého procesu za účelem jeho 
změny. 

 
Existuje několik definic krizové intervence, např. „krizová intervence je odborná 

metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, 
ohrožující. Pomáhá zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné 
kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky 
klientovy minulosti či budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. 
Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal 
aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených 
vztahů. Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání 
konkrétních překážek.“2 

 

2.2 Sexualita 
 
Lidská sexualita v sobě zahrnuje znalosti, postoje, hodnoty a chování, pojednává o 

anatomii, fyziologii a biochemii, sexuálních rolích, sexuální identifikaci a osobnosti jedince, 
dále o myšlenkách, pocitech, chování a sociálních vztazích jedince. Je to souhrn postojů, 
představ a vztahů k jiným lidem (Štěrbová, 2005).  Základními determinanty lidské sexuality 
jsou biologické dispozice vzniklé v průběhu fylogenetického vývoje, nicméně okolnosti 
vnějšího prostředí mohou podstatně modifikovat konkrétní projevy sexuálního chování 
(Weiss, Zvěřina, 2001). 

 

2.3 Sexuální výchova3 
 
Již H. F. Keilson (1965) upozorňoval, že v minulosti byl po dlouhou dobu význam 

slov „sexuální výchova“ mylně chápán a interpretován jako jednostranná a izolovaná kapitola 
všeobecného vzdělávání dítěte. Díky novodobým poznatkům psychologie o emocionálním 

                                                 
2 VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2007. S. 60 
3 Tento pojem byl zařazen mezi základní zejména proto, že mnoho hovorů se sexuální tématikou na 

Lince bezpečí je informativního charakteru 
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vývoji dítěte lze dovodit, že sexuální výchova může být chápána správně pouze v případě, že 
je viděna jako integrální součást uceleného učení dítěte.  

 
Současný autor Uzel (2012) poukazuje i v dnešní době na určité problémy s definicí 

termínu „sexuální výchova“. Odkazuje na profesora Mikolaje Kozakiewicze, který se v rámci 
teorie a praxe jednotlivých evropských zemí tímto problémem již řadu let zabývá. Udává čtyři 
typy této výchovy, které se mohou vzájemně prolínat a také doplňovat: 

1. Populační výchova. Směřuje hlavně, pokud ne zcela výlučně, k problémům prokreace, 
často je orientována antinatalisticky. Zdůrazňuje morální odpovědnost za 
demografickou explozi a reguluje lidskou reprodukci. Velký důraz klade na používání 
antikoncepce. 

2. Sexuální výchova (ve vlastním smyslu slova). Většinou je založena na tradičním 
švédském vzoru a je chápána jako příprava na sexuální život. Může být chápána 
autonomně mimo manželství a rodinu. Velký význam je kladen na antikoncepci a 
prevenci sexuálně přenosných nemocí. Důležité je také řešení psychologických a 
psychosexuálních problémů se sexuálním životem spojených. 

3. Výchova k mezilidským vztahům a komunikaci. Je jí možno chápat jako humánnější 
verzi tradiční sexuální výchovy. Obsahuje základní informace o vztazích 
k příslušníkům opačného pohlaví.  

4. Rodinná výchova. Zdůrazňuje široce pojatou sexuální výchovu zaměřenou na budoucí 
manželskou a rodičovskou roli, kde vlastní „sexuální výchova“ je pouze součástí 
přípravy na život v dospělosti. Manželský a rodinný život je pochopitelně více než 
pouhý sexuální styk a musí být chápán ve všech společenských souvislostech. V tomto 
typu výchovy je rodičovství považováno za základní hodnotu a cíl každého lidského 
individua. 
 
Ve většině zemí je možno nalézt smíšený přístup k této výchově. Nejčastějším 

předmětem sporů o charakter a náplň sexuální výchovy není soubor strohých a nesporných 
vědeckých sexuologických poznatků, ale spíše jejich morální interpretace a začlenění do 
hodnotového systému. 
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3 Historie telefonické krizové intervence4 
 
První linka důvěry vznikla v Anglii v katakombách kostela - v roce 1953 ji založil 

anglický kněz Chad Warah. Tento kněz nabádal potenciální klienty, aby se mu ozvali předtím, 
než udělají definitivní a nezvratné rozhodnutí ukončit dobrovolně svůj život. Jak je tedy 
patrné, linka sloužila především jako prevence sebevražednosti v Anglii- pokoušela se tak 
řešit jeden z nejpalčivějších problémů dané země, kde byla tou dobou velmi vysoká 
sebevražednost. Problematikou krizových stavů a TKI bylo potřeba zabývat se celosvětově, 
proto v  roce 1969 vznikla IFOTES (International Federation of Telephonic Emergency 
Services), která funguje dodnes v 31 zemích světa, nejvíce v Evropě5. 

 

3.1 Historie linek důvěry v Čechách 
 
Pokud se jedná o situaci na území dnešní ČR, tak v roce 1964 byla MUDr. 

Miroslavem Plzákem založena první linka důvěry v Praze při psychiatrické léčebně Karlov. 
Následující rok vznikla i první linka v Brně pod názvem Linka Naděje, kterou založili Josef 
Hádlík a Milan Bouchal. V roce 1972 vznikla linka důvěry i v Olomouci.  

 
Po roce 1989 se Linky důvěry přesunuly z lékařských zařízení do psychosociální 

oblasti. Tyto služby tedy začala nabízet i občanská a církevní zařízení. Další změnu pak 
představoval vznik specializovaných linek- například krizové linky pro děti a mládež, pro 
seniory a jiné ohrožené skupiny. Roku 1995 vznikla Česká asociace pracovníků linek důvěry 
(ČAPLD), která v současnosti sdružuje více než tři desítky linek důvěry. 
 

3.2 Historie a činnost Linky bezpečí6 
 
Linka bezpečí zahájila svou činnost 1. 9. 1994 v rámci Sdružení Linka bezpečí (dále 

jen SLB) v budově areálu Psychiatrické léčebny v Praze – Bohnicích jako linka telefonické 
krizové intervence. Rádcem a odborným garantem byl prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc., 
který se nechal inspirovat britským modelem pomoci dětem. Právě kolegové z Velké Británie 
pomáhali rozběhnout aktivity Linky bezpečí. 

Linka funguje nepřetržitě 24 hodin každý den a zásadně ctí anonymitu klientů. Linka 
začínala na šesti terminálech a dovolat se na její první tel. číslo mohly zdarma nejprve jen 
pražské děti, což se díky sponzorům změnilo od 1. 1. 1997, kdy na nové telefonní číslo 800 

                                                 
4 kompilace výukových materiálů Linky bezpečí 
5 www.ifotes.org [15. 3. 2014] 
6 www.linkabezpeci.cz [15.3.2014] 
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155 555 mohly zdarma volat děti z celé České republiky. Možnost bezplatného dovolání jak z 
pevných, tak z mobilních sítí funguje dodnes. 

 V roce 1996 byly zrekonstruovány prostory Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, 
aby se mohlo pracoviště Linky bezpečí přemístit do větších a vhodnějších prostor a rozšířit 
počet konzultantských míst. 

Na počátku roku 2001 zahájila provoz Internetová linka bezpečí (nyní E-mailová 
poradna Linky bezpečí), která je určena dětem, jež nemohou či nechtějí využít telefonického 
spojení, ať už proto, že se nachází např. v zahraničí, nebo jim to nedovoluje zdravotní 
handicap. Děti se na E-mailovou poradnu Linky bezpečí mohou obracet prostřednictvím e-
mailového spojení pomoc@linkabezpeci.cz. 

Od 2. 4. 2001 zahájil provoz další projekt SLB, a to Rodičovská linka. Tato linka 
telefonické krizové pomoci a poradenství je poskytována za cenu běžného místního hovoru 
pro rodiče, rodinné příslušníky a pedagogy mateřských, základních a středních škol z celé ČR. 
V současnosti funguje každý všední den odpoledne. Rodičovská linka v případě problémů v 
rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního 
poradenství. V ojedinělých případech jsou realizovány přímo intervence ve prospěch 
ohrožených dětí, a to nejčastěji u příslušných orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Tuto 
službu zajišťují psychologové a odborní pracovníci s mnohaletou praktickou zkušeností a 
znalostí z oblasti rodinného a výchovného poradenství. 

 Děti na útěku a děti pohřešované jsou dalším fenoménem, k němuž Sdružení zaměřilo 
své aktivity. 1. 9. 2003 vznikla Linka vzkaz domů, jako celostátní telefonní linka určená 
dětem a mladistvým, kteří jsou na útěku, ať byli vyhozeni z domova, nebo utekli sami, včetně 
útěků dětí z ústavních zařízení, či o tomto kroku přemýšlejí. Na bezplatné telefonní číslo 800 
111 113 se lze dovolat pouze z pevných linek, na mobilní číslo 724 727 777 (tarif dle 
operátora) od pondělí do neděle od 08 do 22 hod. 

Sdružení Linka bezpečí se stalo v roce 2004 zakladatelem Vzdělávacího institutu 
ochrany dětí, o.p.s., který realizuje vzdělávání především v oblasti ochrany práv dětí. 

Další on-line služba Chat Linky bezpečí (chat.linkabezpeci.cz), která zahájila svou 
činnost koncem roku 2006 v reakci na stále větší penetraci internetu a mobilní komunikace u 
mladé generace, plně rozvinula svou činnost v roce 2007. S fenoménem internetu také souvisí 
účast SLB a jeho projektu PomocOnline na mnohaletém mezinárodním projektu Safer 
Internet Plus, který byl zahájen v roce 2007 a je spolufinancován Evropskou komisí. 

  
Rok 2008 byl ve znamení kampaně přečíslování bezplatné telefonní Linky bezpečí na 

evropské číslo 116 111. Spolu s všestranným rozvojem hlavních aktivit SLB se prohloubila 
odborná kvalifikace zaměstnanců. 
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SLB je dlouholetým aktivním členem mezinárodní asociace dětských linek 
důvěry Child Helpline International a pravidelně se účastní každoročních vzdělávacích 
setkávání. 
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4 Výhody a nevýhody TKI 

4.1 Výhody TKI 

Telefonická krizová intervence oproti krizové intervenci tváří v tvář skýtá řadu 
předností, zde jsou uvedeny některé z nich: 

Anonymita- je jednou z nejvýraznějších výhod TKI. Konzultanti na krizových linkách 
mají obvykle přímo v etickém kodexu, kterým se řídí, stanoveno kromě zachování 
mlčenlivosti, která je obvyklá ve většině pomáhajících profesí, i povinnost zachování 
anonymity klienta.  Některé krizové linky mají anonymitu zabezpečenu i tím, že se jim na 
displejích telefonů nezobrazuje telefonní číslo volajícího, nebo mají např. displej překrytý. 
Pracovníci nezískávají z vlastní iniciativy žádné osobní údaje o klientovi, pracují jen s těmi 
údaji, které jim klient sám dobrovolně sdělí. Není proto nutné se ani představovat, což mnozí 
klienti vítají z důvodu např. citlivosti daného tématu. Často je konzultant zpočátku jedinou 
osobou, které je klient ochotný se svěřit právě díky tomu, že rozhovor probíhá bez nutnosti 
odhalit svou identitu. Pokud je s jeho průběhem klient spokojen a má pocit přijetí, je pro něj 
poté často jednodušší udělat mnohdy potřebný další krok k odborné pomoci. 

Rychlost- u TKI se jedná o okamžitou, bezprostřední pomoc člověku, který se náhle 
ocitl v krizové situaci. Postačuje odvážit se zatelefonovat a klientovi se na lince dostává 
pomoci. 

Dosažitelnost- dovolatelnost na většině linek důvěry není stoprocentní, avšak pokud 
je klient trpělivý a zkouší volání několikrát, nakonec se dovolá, navíc může po telefonu 
problém rovnou začít řešit, nemusí se předem objednávat k odborníkovi. Mnoho linek je navíc 
dostupných non-stop, jiné do pozdních večerních hodin. Další výhodou je bezbariérovost této 
služby, proto mohou linku využívat i lidé s fyzickým postižením, kteří by se s velkými 
potížemi dopravovali kvůli konzultaci mimo domov. Sluchově postižení klienti mohou místo 
linky důvěry po telefonu využívat chat nebo emailovou poradnu, která často funguje pod 
záštitou linek důvěry. 

Nízké finanční náklady pro volajícího- některé vybrané specializované linky, 
především zaměřené na děti nebo seniory, bývají zdarma (včetně Linky bezpečí, která funguje 
zdarma pro děti a mladistvé do 18 let a dále také pro studenty do 26 let), ostatní linky důvěry 
mají tarif běžného místního hovoru. 

Informace o odbornících- pokud klient neví, na koho má možnost se ve své situaci 
obrátit, je pracovník schopen klienta nasměrovat, popřípadě i zjistit konkrétnější informace o 
daném odborníkovi, mnoho linek důvěry totiž disponuje rozsáhlou databází kontaktů, 
případně využívá internetového vyhledávání. 
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Dohledávání informací- v případě, že se klient zeptá na hodně specifický dotaz, který 
konzultant není schopen sám okamžitě zodpovědět, může informovat klienta o tom, že se 
pokusí potřebnou informaci dohledat. Po vysloveném souhlasu klienta může zahájit 
vyhledávání např. v dostupných tištěných odborných publikacích, webových portálech, na 
některých linkách existuje možnost poradit se i s kolegou, přítomným intervizorem (vedoucím 
směny), případně supervizorem po telefonu. 

Bez nutné úpravy vzhledu- což může být výhoda pro obě komunikující strany. 
Klient i pracovník mohou být např. oblečeni v oděvu, který je pro ně nejpohodlnější 

4.2 Nevýhody TKI 

Křehký kontakt- hovor se může kdykoli přerušit nebo může dojít k jiným 
technickým poruchám (např. šum, zdvojený hlas ve sluchátku), svou roli může sehrát i hlučné 
okolí klienta 

Malé množství neverbálních projevů klienta- neverbální projevy jsou důležitou 
součástí komunikace, získáváme z nich většinu informací, avšak v TKI jsou značně omezeny. 
Konzultantovi tak musí postačovat např. tón hlasu, dech, zvuky, které klient vydává, apod.  

Časový stres a tlak na rychlé řešení- někdy dítě nemá dostatek času nebo prostoru 
na řešení situace, může tak vzniknout velký tlak na rychlé řešení klientova trápení. 

Málo častá zpětná vazba- představuje nevýhodu obzvláště pro konzultanty, kteří by 
se rádi dozvěděli, jak klientův příběh pokračuje, zda se situace, na které společně pracovali, 
stabilizovala. Někdy se stává, že klient po nějaké době znovu zavolá na linku s tím, že se 
situace vyřešila a přeje si pracovníkovi poděkovat, to jsou však spíše ojedinělé případy. 
Ocenění dobře odvedené práce je důležité asi pro každého pracovníka, proto si konzultanti na 
Lince bezpečí např. nechávají vzkazy, pokud zavolá dítě s poděkováním určitému kolegovi, 
nebo konzultanta ocení intervizor směny po dokončení náročného hovoru. 

Zneužití- představují především tzv. onanisté, kteří si zejména u linek fungujících 
zdarma chtějí uspokojovat svoje sexuální potřeby po telefonu. 

Nemožnost použití obrazových pomůcek- může se jednat o komplikaci především u 
hovorů spíše informativního a edukativního charakteru (mezi něž mohou patřit i některé 
hovory se sexuální tématikou vedené na LB) 
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5 Techniky TKI 

Zde jsou stručně popsány základní techniky práce v telefonické krizové intervenci, pro 
jejich bližší rozebrání zde bohužel není vzhledem ke specifickému zaměření této práce více 
prostoru. 

Hovor o problému by měl být jasně strukturovaný a cílem konzultanta u klienta 
prožívajícího úzkost by mělo být tuto úzkost snížit tím, že pracovník je jistý tím, co dělá a 
transparentní. Je vhodné se (až na výjimky) přizpůsobit klientovu tempu a neřadit otázky do 
dlouhých sérií. 

Samotný průběh hovoru lze rozdělit do několika fází7: 

I. Navázání hovoru 

• Získání důvěry 

• Vyslechnutí problému- pomocí otevřených otázek, nebo i uzavřených 
otázek, pokud konzultant potřebuje zjistit jednu konkrétní informaci 

• Prostor pro klientovy emoce 

• Katastrofický scénář- umožňuje konfrontaci s nejhoršími obavami, které 
mohou blokovat klienta v posunu, zužovat jeho vědomí 

• Aktivní naslouchání- konzultant dává najevo,  že je zde pro klienta a 
poslouchá ho, lze použít tyto nástroje: provázení (přizpůsobení se klientovu 
verbálnímu i paraverbálnímu projevu, což zahrnuje např. i reflektování- 
pojmenovávání projevů, emocí klienta), rekapitulace (prosté shrnování 
toho, co klient říká), parafráze ( shrnutí řečeného a nabídnutí též jiného 
úhlu pohledu), kotvení (podpora určitých projevů klienta a potlačování 
jiných tím, že na jedny reagujeme a na jiné nikoliv), zhodnocující 
formulace (vyjádření postoje ke klientovu jednání) 

II.  Vymezení problému- práce se zakázkou 

Je nutné vědět, co chce klient řešit a tuto tzv. zakázku si vždy u klienta ujasnit, aby 
konzultant neřešil svou představu toho, co klient chce. Pokud vyjádří klient dvě 
zakázky, je vhodné to reflektovat, poté se nejprve soustředit na jednu a po jejím 
naplnění přejít k druhému požadavku.  

 Konečná zakázka by měla být předmětem vzájemného dojednání mezi 
klientem a konzultantem. Je to výsledek klientových požadavků a konzultantových 
možností. Pokud se žádost neshoduje s možnostmi dané linky důvěry, tak je 

                                                 
7 Kompilace výcvikových materiálů Linky bezpečí 
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potřeba o tom s klientem mluvit a snažit se zjistit, jakým způsobem může 
pracovník v daných podmínkách naplnit klientův požadavek. 

 V některých případech je možné, aby to, jak bude hovor dál probíhat, určil 
konzultant. Je to možné v případech, kdy je akutně ohroženo klientovo zdraví nebo 
život, případně je-li klient ve stavu šoku a není schopen své cíle vyjádřit. 

III.   Hledání řešení 

Mělo by se jednat o kooperativní činnost, o snahu podpořit klienta v jeho vlastních 
nápadech. 

Je možno využít předchozí zkušenosti s řešením problému, zkušeností z okolí 
(příbuzní, přátelé, apod.) nebo nápomocných postav v okolí klienta. Dále je 
vhodné hledat klientova silná místa- pozitivní konotace, přeznačkování (konzultant 
nabízí pozitivní pohled na situaci nebo vlastnost), tím je klient podporován 
v samostatném řešení situace, mobilizuje se jeho energie a nabízí se odlišný pohled 
na situaci. Důležitá je také podpora v tom, co dokázal najít sám, podpora jeho 
kompetence situaci zvládnout. 

Součástí hledání řešení je také podání informací o dané situaci s odkazy např. na 
různé instituce, které se danou problematikou zabývají. Může být vysloven i návrh 
vlastního řešení, avšak konzultant musí vždy v takovém případě požadovat 
zpětnou vazbu od klienta. 

IV.  Ukončení hovoru 

Hovor je možné ukončit, pokud dá klient najevo, že může skončit, a je dostatečně 
zklidněn. Při zacyklení se lze vrátit k původní zakázce a zeptat se, jak mu ještě 
dále pomoci. Nalezené řešení může být ještě zrekapitulováno pracovníkem nebo 
klientem, který k tomu je konzultantem vybídnut. 

 Výše byly popsány jednotlivé základní techniky využívané v TKI a jak bylo již 
zmíněno, nebudou zde všechny podrobně rozebírány- s jedinou výjimkou a to je práce 
s emocemi. V dnešní společnosti spolu lidé často diskutují např. o tom, kde se byli podívat, co 
dělali, méně však už o tom, jak se cítí. Mluvit o vlastních pocitech může být náročné, možná 
proto se na ně komunikační partneři většinou neptají. Pokud člověk ale zvládne o pocitech 
promluvit, může to být velice úlevné. V rámci TKI je klientovi tato možnost poskytována 
vždy už proto, že jinde se mu jí možná nedostává a práce s emocemi posunuje rozhovor 
kvalitativně do vyšší úrovně. 

 Mezi dovednosti konzultanta telefonické krizové linky by rozhodně měla patřit 
schopnost zeptat se vhodně na emoce klienta, schopnost pozorně klientovi naslouchat a 
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vyjádřit o jeho problém opravdový zájem a také vyjádřit porozumění. Neměla by tedy chybět 
autenticita, empatie a akceptace klienta. Kromě základního ošetření výrazných emocí jako 
např. pláč, smutek nebo naopak radost, obavy, strach, lze využít i „sofistikovanější postupy“, 
které jsou popsány níže. 

 Empatický podpůrný rozhovor8 lze rozdělit do pěti fází9: 

• I. fáze- aktivní naslouchání- empatie se projevuje v této fázi především 
v pracovníkově aktivní introspekci. Svou všímavostí zjišťuje, jaké pocity se mu 
z rozhovoru indukují, jaké mají významy. Snaží se také odlišit, jaké prožívané 
významy je možné později v rozhovoru použít a co se sdělovat nehodí. Tak zjišťuje, 
co je pro něho na klientově vyprávění nejdůležitější. V první fázi je klientovi nabízen 
především trpělivý zájem o jeho osobu. Nenahraditelnou profesní dovedností je 
porozumění vlastnímu tělesně zakotvenému prožívání. Prožívané významy, které díky 
vlastnímu focusingu konzultant zaznamenává, dávají možnost vyhnout se nevhodným 
intervencím. Tímto způsobem je dosaženo v první fázi rozhovoru bezpečné atmosféry 
plné vzájemné důvěry. 

• II. fáze- vyjádření porozumění- pracovníkovo porozumění se opírá o sdělované 
obsahy, z neverbálních projevů klienta (kterých je v telefonické krizové intervenci 
málo) a ze spoluprožívání. Mnohdy se stává, že ne veškerému sdělovanému obsahu 
konzultant dobře rozumí, z toho vyplývá, že ani nemůže přesné empatické porozumění 
vyjádřit. Místo kladení otázek, kterými by si mohl své porozumění zpřesnit, stačí, aby 
řekl pouze to, co zachytil, pro tělesně zakotvené prožívání klienta to má větší význam 
než expertní dotazování a snaha o úplné pochopení. Jde především o to, aby si klient 
zpřesnil prožívaný význam aktuálního pocitu. Pokud konzultant klientovi empaticky 
rozumí, lze nabízet symboly, pojmenování, které snad pomohou klientovi zpřesnit 
jeho pocit. Konzultant by se měl zdržet takového napomáhání, pokud hrozí, že by 
mohl klientovi takové pocity lehce podsunout. 

• III: fáze- zpřesňování významu- díky tomu, že klient v předchozí fázi slyší, jak jej 
druhý pochopil, roste jeho důvěra k pracovníkovi. Pokud klient slyší, jak si posluchač 
srovnává jeho nesouvislou výpověď do souvislého příběhu, může se lépe zorientovat 
ve svém problému a doplnit důležitá, dosud nejasná místa svého líčení. Jak se zvyšuje 
srozumitelnost pro konzultanta, tak se i klient lépe orientuje ve svém prožívání. 
Klientova emoce, jeho napětí se postupně zklidňuje, jeho vyprávění se více dotýká 
důležitých pocitů. Další fází probíhající změny je růst vědění klienta, ke kterému 
dochází díky novým vhledům do souvislostí vztahujících se k různým událostem. 
Úkolem konzultanta je trpělivě připravovat podmínky, aby si klient sám povšiml 
důležitých pocitů, které vyvstávají při jeho vyprávění, od nichž v běžném životě utíká. 

                                                 
8 HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2006. S 71-90 
9 Pozn. Hájek (2006) používá toto rozlišení především v souvislosti s opakovanými terapeutickými 

sezeními, tyto principy však lze mnohdy využít i v TKI  
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Pak už stačí podpora posluchače při sdílení, v němž klient přichází na nové souvislosti 
a sám si tak zpřesňuje prožívaný význam. 

• IV: fáze- osobní sdělení pracovníka- vyjádření autentických pozitivních emocí 
radosti, podpory, ocenění, příjemného překvapení, údivu posiluje klientovo 
sebevědomí, upevňuje vhodné způsoby jednání a podporuje dovedné zvládání situací. 
Z pohledu kognitivně- behaviorální terapie upevňuje konzultantova pozitivní emoce 
vhodné strategie klientova jednání. Konzultantovi stačí mít dostatek sebedůvěry, aby 
si mohl dovolit vyjádřit pozitivní a příjemné pocity odpovídajícím způsobem. Své 
místo má i humor. Pozor si však musí dát na zlehčování klientových problémů. Také 
pseudopozitivní pocity vedou k pouhému chlácholení a narušují klientovu důvěru. 

• V. fáze- přijetí klientova odmítnutí - tato fáze rozhovoru znamená, že klient má plné 
právo konzultantovo intervenci odmítnout. Konzultant je proškolený pracovník, který 
musí bezpodmínečně umět situaci jakéhokoli odmítnutí ze strany klienta zpracovat. 
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6 Vývoj dít ěte z hlediska sexuality 
 
Tato kapitola shrnuje dostupné informace týkající se pohlavního vývoje dítěte, 

přičemž základní přehled v této oblasti je při rozhovorech s dětmi o sexuální problematice 
nezbytný- na tom se shodli i respondenti průzkumu k této diplomové práci. Někteří však 
vzápětí dodali, že jim ucelené znalosti chybí, proto byla tato kapitola následně ještě rozšířena. 

6.1 Freudovo pojetí 

S.Freud vychází při členění vývoje dítěte z jeho afektního prožívání a pudového 
života, z nichž odvozuje dynamické stránky osobnosti. Periodizace obsahuje pět etap10, a to 
podle přísunu „erogenních zón" těla, které poskytují dítěti v jeho vývoji libost při 
uspokojování sexuálního pudu. 

Základní vývojové etapy Freud koncipuje takto: 

• V orálním stadiu (1. rok života) považuje Freud za hlavní zdroj libosti a pudového 
ukojení dítěte stimulaci orální zóny těla. V etapě rozlišuje dvě části. V prvé z nich - 
fázi „orální závislosti", získává dítě libost především ze sání, které je spojeno bud' s 
nasycením nebo strkáním věcí do úst. Druhá fáze „orálně agresívní", je spojena s 
růstem zubů a kousáním. Dítě by v celé orální etapě mělo pociťovat bezpečí 
vyplývající z úzkého vztahu k matce a příjemné pocity při uspokojování vlastních 
biologických potřeb. 

Pozn. podobně hovoří i Anchell (2010), dle kterého první sensuální požitek v životě 
člověka plyne ze sání, tato orální fáze končí v druhém roce života a je nahrazena 
sensuální agresivitou, kdy hlavní sensuální požitek dítěte pochází z „agresivně-
análních“ impulzů. K sensuální agresivitě patří touha ovládat druhého spíše silou než 
přemlouváním. 

• Anální stadium (2. a 3. rok života) je spojeno s přesunem erogenní zóny těla na anus. 
Dítě získává pudové uspokojení ze stimulace anální krajiny, především při zadržování 
a vypuzováni exkrementů. Jiní psychoanalytici upozorňují také na skutečnost, že 
v této době je prováděna výchova dítěte k tělesné čistotě, a porozumění pro potřeby a 
obtíže dítěte může mít v jeho dalším vývoji zásadní význam. Pokud se autonomně 
rozhoduje a může říkat dospělým „ano" nebo „ne", může se tedy podřídit 
společenským normám tehdy a tak, aniž by bylo zaplaveno studem z toho, že je 
„špatné". V této etapě se vytvářejí předpoklady pro přiměřené společenské a sexuální 
prožívání sebe sama. 

                                                 
10 ŠIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, J. a kol. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Ostravská univerzita, 

2005. S. 26-27 
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• Falické stadium (také časné genitální) je obdobím od 3 let věku dítěte, kdy se přesouvá 
libidosní uspokojování na genitální krajinu. Přesun přináší řadu změn ve vývoji 
osobnosti dítěte i v jeho vztazích k druhým lidem. Zájem dítěte se v této době přenáší 
na genitál. Dítě je zvědavé na anatomické rozdíly mezi chlapci a děvčátky, ptá se, jak 
se rodí děti a zajímá se i o erotické aktivity dospělých (líbání, hlazení ap.). Freud 
pozoroval nejen libost vycházející ze stimulace genitální krajiny, ale i vysokou 
hodnotu, kterou děti obojího pohlaví přikládají penisu. Chlapci hodnotí penis jako 
cenný majetek a děvčátka jim jej závidí, případně v nedostatku spatřuji svůj defekt. 
Strach ze ztráty penisu má podle tohoto názoru velkou emoční závažnost, tzv. 
„kastrační komplex". 

Pozn. Anchell (2010) se shoduje s Freudem v tom, že věk 3-5 let je charakteristický 
tím, že sensuální požitek dítěte je spojen s touhou vidět nahotu. A také ji ukazovat- 
z psychoanalytického hlediska jde tedy o stadium exhibicionistické a voyeristické 
povahy. 

Vztahy dítěte k jeho rodičům jsou podle psychoanalytické koncepce utvářeny 
obdobně jako v antické báji o králi Oidipovi, který zabil svého otce a za svou 
manželku si vzal vlastní matku. Láska malého chlapce k matce má podle Freuda 
sexuální rysy (zahrnuje přání tělesného dotyku, zvědavost na nahé tělo dospělého a 
vlastní exhibicionismus). Dětinské fantazie jsou spojeny s žárlivostí na otce. Podobně 
pak popisuje Freud i vývoj děvčátek v této etapě, kdy předpokládá rivalitu vůči matce 
a sexuální přání zaměřená na otce („komplex Elektřin"). Rozřešení oidipovského 
(Elektřina) komplexu souvisí s přijetím ženské a mužské role a identifikací s osobností 
rodiče stejného pohlaví do své vlastní osobnosti. 

• O stadiu latence (od 5. nebo 6. roku věku dítěte do dospívání) hovoří Freud jako o 
době, kdy na čas ustupují dětské emoční a sexuální tužby a zájmy do pozadí. Je to 
období mladšího školáka, které je zaměřeno především na osvojování poznatků, 
kulturních hodnot a diferencovaných sociálních rolí. Školní práce a povinnosti 
související se společenskými nároky na dítě v tomto věku posilují jeho superego. 
Období latence je dobou mezi dvěma vývojově rychlými etapami. 

Pozn. Anchell (2010) také popisuje období šesti- až dvanáctiletých dětí jako „období 
latence“, ve kterém příroda u těchto dětí přímou sexuální energii uspává.  

• Genitální stadium (od počátku dospívání, asi od 12 let) završuje ukončení falického 
stadia. Začíná v období dospívání a znamená oživení falických zájmů, ovšem s 
některými významnými rozdíly. Dospívající začíná navazovat vztahy mimo rodinu a 
jeho sexuální přání se mění z incestních na společensky tolerované heterosexuální 
vztahy. Volba partnera však podle Freuda není nezávislá na předchozích stadiích. 
Milostný vztah dospívajícího je silně podmíněn vztahy v původní rodině. Dospívající 
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je také ve svých erotických vztazích zaměřen na poskytování lásky, nejen na její 
přijímání, jak tomu bylo ve falickém stádiu. 

Pozn. Anchell (2010) v této závěrečné fázi sexuálního vývoje také potvrzuje obnovení 
přímého sexuálního cítění, kdy chlapecká sexuální energie směřuje přímočaře k cíli 
s centrem zájmu k mužským pohlavním orgánům. Sensuální cítění mladé dívky může 
být stejně intenzivní, její touhou však není pohlavní styk, ale místo toho prožívá 
sexuální fantazie, touží po něžnostech a přeje si milovat a být milována. 

Freud předpokládá, že vývoj osobnosti je podřízen pudovému vývoji a podmíněn pudovou 
energií. Vnímání, myšlení a všechna aktivita člověka má pudový základ. (Šimíčková Čížková 
a kol., 2005) 

6.2 Současní čeští autoři 

Současní autoři zabývající se sexuálním zráním dítěte popisují toto téma rozdílně od 
Freuda.  

Vývoj genderové identity batolete prochází několika fázemi11, které se liší z hlediska 
zpracování informací o genderovém stereotypu i míry jeho přijetí a ztotožnění s ním.  

1. Fáze uvědomování rozdílů mezi jedinci mužského a ženského pohlaví. Odlišnost 
příslušníků obou pohlaví si děti uvědomují již na počátku batolecího věku (typické 
mužské a ženské znaky dovedou odlišit i kojenci). 

2. Fáze pochopení vlastního pohlaví, z něhož vyplývá příslušnost k jedné skupině, 
zpracování informací o genderovém stereotypu, preferenčně o tom, k němuž dítě patří. 
Vědomí existence mužského a ženského společenství a uvědomění příslušnosti 
k jednomu z nich vytváří základ pro rozvoj genderové identity, která má skupinový 
charakter. V tomto období, kdy děti ještě dostatečně nezpracovaly zásadní informace o 
vlastní genderové roli, mají tendenci svou příslušnost k určitému pohlaví zdůrazňovat. 
Vědomí genderové identity se rozvíjí v závislosti na pochopení pojmu trvalosti, začíná 
se formovat již na konci kojeneckého věku, nejpozději do 18 měsíců je dítěti jasné, 
zda je chlapec nebo děvče. Jakmile dítě pochopí, že je příslušníkem určité skupiny, 
v tomto případě vymezené pohlavím, chce se o této kategorii dozvědět co nejvíce: 
pozoruje lidi ve svém okolí a vyptává se. Zajímá je, jaké oblečení je typické pro muže 
a ženy, resp. chlapce a dívky, jak hračky jsou pro ně určeny apod. 

3. Fáze přijetí genderové identity, dítě ví, že je chlapec nebo děvče a většinou velmi 
nelibě nese, když je považováno za příslušníka opačného pohlaví. A s ní, aniž si to 
uvědomuje, tj. implicitně, akceptuje i genderovou roli a ztotožňuje se s ní. Chce se 
příslušníkům vlastní genderové skupiny co nejvíce podobat. V této době se děti 
začínají chovat způsobem „in group, out group.“ To znamená, že preferují všechno, co 

                                                 
11 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. S. 169 
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souvisí s jejich genderovou identitou a všechno, co se jí týká, je hodnoceno pozitivněji 
než to, co patří k opačnému genderu. Obvykle si i dříve osvojí obsah vlastní 
genderové role. Jsou na svou genderovou identitu pyšné a možnost změny vlastního 
pohlaví, zejména chlapci, považují za degradaci vlastní osoby. Chlapci například 
odmítají oblečení či úpravu zevnějšku, která by byla typická pro dívky (např. růžové 
věci, květinové vzory, stuhy, apod.). Vnucení dívčích věcí nebo činností může být 
prožíváno jako symbolická kastrace, jako zbavení mužské identity, na niž je chlapec 
hrdý. 

V souvislosti s předškolním věkovým obdobím se hovoří o procesu diferenciace 
genderové identity12, který se projevuje postupnou proměnou jejího chápání, důležitým 
mezníkem je pochopení její neměnnosti.  

• Ve 3 letech děti rozumí významu genderu jako diferenciačnímu kritériu i 
pravidlům, která s ním souvisejí. Ale ještě si neuvědomují, že pohlaví je trvalým 
znakem jejich osobnosti. Věří, že by se mohly proměnit, kdyby se např. jinak 
oblékaly. Pro mladší předškoláky mají nápadné vnější znaky genderu větší význam 
než biologické pohlaví, které je určující, ale není na první pohled viditelné. 

• Ve 4 letech dochází k uvědomění genderové stálosti, stability tohoto znaku v čase. 
Děti už vědí, že jejich pohlavní identita je trvalým znakem, že se nikdy nezmění. 
V této době je genderové vědomí spojováno se sociálně vymezenými znaky (např. 
hračkami, oblečením, činnostmi apod.) a s hodnotovým systémem. Děti mají 
tendenci posuzovat různé projevy z hlediska genderových norem. Kritizují 
chování, které jim neodpovídá, a jsou na sebe pyšné, když jednají v souladu 
s genderovou rolí. 

• V 5 letech děti pochopí genderovou konstantnost. Uvědomí si, že jejich genderová 
identita zůstává stejná, i když se dostávají do různých situací- např. když by se za 
někoho přestrojily. Vědomí neměnnosti pohlavní identity odpovídá Piagetovu 
pojmu konzervace, lze je chápat jako jednu z jeho alternativ. Uvědomění stálosti a 
konstantnosti genderové identity posiluje tendenci hledat vzory stejného pohlaví, 
které dětem umožní naučit se chovat tak, jak odpovídá jejich genderové roli. Starší 
předškoláci nejenže chápou význam genderu, ale akceptují jej i emočně, považují 
svou příslušnost k určitému pohlaví za velice důležitou, jsou přesvědčeni o vyšší 
hodnotě vlastního genderu. Potřebují jej takto hodnotit, aby se s ním mohly snáze 
ztotožnit. Dítě v tomto věku ví, že je pro něj určeno to, co přísluší všem dětem 
stejného pohlaví. Vědomí významu genderové identity se projevuje důrazem na 
její viditelné znaky: děti odmítají oblečení a věci typické pro opačné pohlaví. 
Zejména chlapci se brání, aby vypadali jako dívky. Považují dívčí oblečení za 
degradaci své osobnosti. 

                                                 
12 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. S. 230- 
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Rozdíly v prožívání i chování chlapců a dívek jsou výsledkem interakce biologických 
a sociálních vlivů. Mnohé projevy mají biologický, hormonální základ, který může být dále 
socio-kulturně posilován. 

• Chlapci se chovají asertivněji až agresivněji, projevují více tělesné aktivity, 
mají sklon reagovat fyzickou silou. Bývají zvídavější a více motivováni 
k průzkumné aktivitě. 

• Dívky bývají méně průbojné, submisivnější, konformnější, emotivnější, event. 
i bázlivější, snáze se u nich rozvíjí schopnost sebekontroly. 

Pro rozvoj dětské osobnosti, včetně genderové identity, je důležitá přítomnost 
obou rodičů. Omezenou zkušenost mají všechny děti žijící pouze s rodičem stejného 
pohlaví, protože jim chybí poznatky o chování dospělých lidí opačného pohlaví. 
Neznají obvykle dobře ani typické projevy interakce mezi mužem a ženou, dospělými 
osobami různého pohlaví. 

Co se týká vývoje genderové identity ve školním období13, tak lze podotknout, že 
na počátku školní docházky mají děti v oblasti genderu jasno, vědí, že tato složka 
identity je trvalá a nemůže se změnit. Avšak mění se jejich názor na vznik a rozvoj 
genderově typických vlastností, už je nechápou pouze jako jednoznačně dané, ale 
připouštějí možnost jejich ovlivnění sociálními faktory, např. výchovou. Názory 
mladších školáků na genderově typické znaky jsou ještě značně rigidní, i když po 
sedmém roce života pomalu ubývá tendence považovat genderové stereotypy za 
neměnné či morálně neoprávněné. Ve středním školním věku o nich děti začínají více 
uvažovat a posuzovat je diferencovaněji, ve vztahu k určitému jedinci, jeho životní 
situaci, apod. Narůstá tolerance k odchylkám od striktně daných genderových 
konvencí. Ale i v této době je pro ně hledisko přiměřenosti genderově dané normě 
důležité. Školní děti mají tendenci hodnotit lidi podle jejich pohlaví, dokonce jim 
vzhledem k němu automaticky přičítají určité kvality. Genderově podmíněné atribuce 
jsou v tomto věku běžné. 

Mísí se zde různé vlivy- rodiny, vrstevnické skupiny, školy. Dítě se často velice 
snaží být součástí určité skupiny vrstevníků, někam tzv. patřit. Kontakty s dospělými 
mohou sloužit jako model partnerské a rodičovské role. Každá dospělá osoba, bez 
ohledu na věk a pozici, kterou v rodině má, představuje pro dítě specifický vzor 
takového chování, dítě se učí i ze vzájemného vztahu mezi dospělými členy rodiny, 
dovedou napodobovat rodičovské chování.  

                                                 
13 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. S. 309 a 
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Období adolescence14 je významnou fází individuačního procesu, v níž se rozvíjí 
a dotváří individuální identita. Tento proces nemusí probíhat stejně u dospívajících 
různého pohlaví, jejich identita se může rozvíjet jiným způsobem. Pro dívky může být 
dospívání z mnoha důvodů náročnější než pro chlapce, protože se v této době musí 
definitivně odpoutat z vazby na matku. Chlapci se od ní museli v rámci rozvoje své 
genderové identity separovat již dříve, v průběhu batolecího a předškolního věku. Pro 
dívky je důležité kompenzovat odpoutání od matky jiným blízkým vztahem, 
partnerstvím nebo alespoň přátelstvím. Chybění takových vztahů mohou prožívat jako 
ohrožení, které může brzdit jejich další osobnostní rozvoj. Adolescent mužského 
pohlaví se může cítit přílišnou intimitou (např. partnerským vztahem) ohrožen, 
faktorem je míra zisku, související s dospíváním, které přináší více výhod chlapcům, 
dívky jsou biologicky i sociálně více omezeny. 

Dalším specifickým vývojovým problémem dospívajících v dnešní společnosti15, který 
však postihuje obě pohlaví, je rozpor mezi fyzickou a sociální zralostí. Sekulární akcelerace 
tělesného růstu a pohlavní zralosti posunuje dolní hranici dospívání stále do nižšího věku, 
zatímco složitost společenských požadavků a nároky na vzdělání a profesionální přípravu 
oddalují dosažení sociální zralosti. Tak se původně splývající body dosažení fyzické a sociální 
zralosti stále více navzájem oddalují a způsobují problémy. Tento rozpor je nejvíce patrný 
v tom, jak je dospívající zralý pro sexuální aktivitu a jak po ní touží, ale jak je mu současně 
odkládána do značně pozdějšího věku možnost institucionalizovaného vztahu k partnerovi. 
Toto napětí z neuspokojivého sexuálního puzení často ještě zvyšuje stimulace obsažená 
v sexuální tématice filmů a jiných sdělovacích prostředků. 

  Naopak rozdílně pociťují dle Vágnerové (2005) vztah k vlastnímu tělu, kdy 
pro dívky je důležitý především jejich zevnějšek, posuzují jej vzhledem k aktuálnímu ideálu 
krásy, zatímco pro chlapce je významnější, jak jejich tělo funguje (fyzická síla), než jak 
vypadá. Z tohoto, i z dalších důvodů bývají dívky k vlastnímu vzhledu kritičtější. Dívky dříve 
dospívají a jejich tělo se nápadně mění. Významná je změna jejich tělesných proporcí a rozvoj 
typických ženských forem (např. prsa, boky). Zásadnější změna postavy může vyvolat, 
přinejmenším dočasně, značnou nejistotu. 

 Rozdílné jsou i hormonálně podmíněné fyziologické změny spojené 
s dospíváním, které nabývají jedinci různého pohlaví stejně hodnoceny a prožívány.  

• Dívky je hodnotí spíše negativně, většinou je považují za nepříjemné a omezující. 
První menstruace bývá přijímána ambivalentně, vyvolává pocity nejistoty, úleku či 
zděšení a celkového emočního zmatku, vzácněji pocit uspokojení, vyplývající 

                                                 
14 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. S. 421 a 

dále 
15 LANGMAJER, J., KREJČÍŘOVÁ A. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. S 164 
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z vědomí dosažené zralosti, z naplnění normy. Menarché je signálem jednoznačného 
konce dětství a nástupu ženství.  

• Chlapci akceptují své dospívání převážně pozitivně, protože jim přináší spíš výhody a 
zvyšuje jejich prestiž. Dovršením pohlavního zrání je schopnost spermiogeneze. 
Ejakulace vždycky souvisí se sexualitou, ať už k ní došlo prostřednictvím masturbace 
nebo noční poluce. I u chlapců může být tento projev pohlavní zralosti akceptován 
s rozpaky, resp. studem. Jejich reakce na první poluci bývá podobně rozporná a 
ambivalentní, jako je reakce dívek na první menstruaci. Erekci penisu vnímají chlapci 
s uspokojením, jako potvrzení své mužské hodnoty. Vzhledem k obtížnosti ovládání 
pohlavní vzrušivosti se mohou občas dostat do nepříjemné situace, když k erekci dojde 
v nevhodný okamžik. Velikost penisu je důležitým prostředkem dosažení sociální 
prestiže ve skupině a s tím související sebeúcty. Penis v době dospívání roste a tak 
může jeho velikost být pro později dospívající chlapce zdrojem obav. Masturbace je 
v současné době považována za standardní projev, je reakcí na nově vznikající 
sexuální potřebu, kterou na počátku dospívání nelze uspokojit jinak než autoeroticky. 
Většina chlapců začíná masturbovat již v rané fázi adolescence. (Vágnerová, 2005) 

V adolescentním období dochází k uvědomění vlastní sexuality, k prvním intenzivnějším 
prožitkům tohoto typu. Její prožívání a způsob interpretace, resp. reagování na eroticky 
působící podněty je genderově rozdílný. Dívky ji obvykle prožívají spíše jako intimní oblast, 
kterou sdílejí nanejvýš s dobrou přítelkyní. Chlapci ji mnohem víc projevují navenek, někdy 
svou sexualitu dokonce nápadným způsobem demonstrují. Intimní záležitostí se pro ně stává 
teprve v rámci sdíleného partnerského vztahu, tj. pokud je reálně naplněna. Demonstraci 
sexuality lze chápat jako projev jejich potřeby potvrdit svou mužskou zralost. Rozdíly jsou 
zřejmé i ve způsobu interpretace různých podnětů, které mohou mít erotický význam. Chlapci 
např. chápou úpravu zevnějšku dívek jako signál míry sexuálního zájmu. Pro dívky oblečení 
tento význam nemá, resp. má jej jen někdy, a obvykle až v další vývojové fázi. 

Genderově podmíněné rozdíly se projevují i v prožívání a interpretaci 
samotného sexuálního zážitku, což je zapříčiněno částečně biologicky, ale svou roli hraje i 
kontext psychický. Langmajer a Krejčířová (2006) na základě předchozích průzkumů Weisse 
a Zvěřiny uvádějí, že emoční reakce na koitus je pozitivní u 72% chlapců, ale u dívek jen 
v 36%. Tuto rozdílnost vysvětlují z hlediska psychického prožívání tak, že dívky často trápí 
úzkost, strach z těhotenství a sexuálně přenosných chorob, výčitky svědomí nebo stud, což 
vše může nepříznivě ovlivnit pozdější vývoj jejich sexuálního života. Vágnerová (2005) 
popisuje vliv socio- kulturní. Dívky díle n v tomto věku obvykle chápou koitus jako 
prostředek, zatímco pro chlapce je dosažení sexuálního uspokojení jednoznačně cílem, i když 
může saturovat i další potřeby. Dívky při prvních stycích obvykle nedosahují vyvrcholení a 
s ním spojeného pocitu slasti. Bývají prvními sexuálními zkušenostmi zklamané, jsou nejisté, 
mívají pocity viny, obávají se následků a někdy mohou být i traumatizovány, zejména pokud 
není nepříliš příjemný prožitek kompenzován pocitem dovršení partnerského vztahu. To 
znamená vyrovnáním ambivalentních tělesných prožitků uspokojením v citové sféře. Tento 
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aspekt není pro chlapce tak podstatný, sex je od počátku uspokojuje sám o sobě. Z jejich 
pohledu nemusí být vždycky a bezvýhradně spojen s citovým vztahem. Chlapci nebývají 
dostatečně citliví, ani když jsou zamilovaní, takže mohou na dívku naléhat v době, kdy ještě 
nemá potřebu sexuálního styku a není na něj připravena. Její vynucený souhlas vyplývá 
z potřeby udržet tento vztah, ať už je důvod jakýkoliv. Pro chlapce může být obtížné 
porozumět významu dívčího chování, nedovedou je vždycky správně interpretovat, protože 
oni by v podobné situaci jednali jinak. 

Z biologického hlediska vidí Langmajer a Krejčířová (2005) hlavní problém 
v bolestivosti a nepříjemných pocitech při prvním styku, které uvádí 35-45% žen v naší 
populaci. Jedná se zejména o ženy s konzervativními a restriktivními sexuálními postoji. 
Vágnerová (2005) uvádí rozdílnost z biologického pohledu především v sexuální vzrušivosti, 
resp. dosažení vyvrcholení. Zvýšená produkce mužského pohlavního hormonu testosteronu 
ovlivňuje sexuální vzrušivost, která bývá v tomto věku u chlapců tak silná, že ji může navodit 
téměř jakýkoliv podnět, a kromě toho je těžko ovladatelná. Adolescentní dívky jsou schopné 
sexuálního vzrušení a vyvrcholení, ale obé u nich nastupuje v mnohem pomalejším tempu, ve 
větší míře závisí na situaci a na zkušenosti, kterou v tomto věku ještě nemají. Jejich sexuální 
apetence a schopnost vrcholného prožitku se rozvíjí později, teprve v mladé dospělosti. 
Adolescentní chlapci a dívky mají jiné sexuální zkušenosti, potřeby i prožitky. 

6.3 Současní zahraniční autoři 

Podobně v oblasti porozumění vlastnímu tělu a sexualitě hovoří i zahraniční zdroje16 
popisující jaké projevy a chování lze očekávat od dětí v různých vývojových stádiích: 

Nejmenší dítě (batolecí věk): 

Pozn. „Sex“ u dětí vyrůstajících v USA a dalších anglicky hovořících zemí v tomto 

věku znamená jednotlivé části těla a rozvoj významu pohlaví 

• Bude se zajímat o své tělo 

• Bude se samo stimulovat dotyky (nejedná se o masturbaci) 

• Může někdy vyslovit frázi, slovní spojení nebo slova, při kterých se rodiče nebo okolí 
mohou cítit trapně, ale nedělá to záměrně 

• Začne mluvit o „nočníčku“, což indikuje, že začíná získávat nové dovednosti a 
potřebuje o nich mluvit 

• Bude potřeba, aby mu rodiče začali nastavovat hranice jeho chování 

                                                 
16 BERKENKAMP, L., ATKINS, S. Talking To Your Kids About Sex From Toddlers To Preteens. 

Norwich: Nomad Press, 2002. S. 23, 43, 66, 100 
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• Bude potřeba, aby mu rodiče začali nastavovat limity vztahující se k jeho tělu (např. 
že by se nikdo neměl dotýkat jeho genitálií- kromě rodičů, kteří ho očišťují a kromě 
lékaře, který dítě za přítomnosti rodiče vyšetřuje) 

• Porozumí svému pohlaví a začne postupně rozumět genderovým rolím a stereotypům 

Předškolák: 

Pozn. „Sex“ v tomto věku u anglicky hovořících dětí znamená především pohlaví, 

genderové role, mechanismus funkčnosti jednotlivých částí těla 

• Bude rozumět neměnnosti svého pohlaví 

• Bude se zajímat o to, jak fungují jednotlivé části jeho těla a o mechanismus 
reprodukce 

• Nebude si uvědomovat osobní stránku sexu nebo to, že lidé mohou pociťovat při 
hovorech o sexu stud 

• Bude zvídavé v otázkách světa a pravidel, která mu vládnou, zejména ve vztahu k jeho 
tělu 

• Bude rozumět porovnávání mezi zvířecím a lidským chováním 

• Bude potřebovat, aby mu nadále byly nastavovány hranice určující chování jeho osoby 
i ostatních ve vztahu k němu (např. při použití koupelny a WC je potřeba, aby člověk 
za sebou zavíral dveře; nikdo by se neměl dotýkat jeho intimních partií) 

• Bude pravděpodobně potřebovat pomoc při očistě po použití WC 

• Možná bude požadovat soukromí při koupání, rodiče by jeho přání měli respektovat, 
ale zároveň zůstat poblíž z důvodu zachování bezpečnosti 

• Porozumí abstraktním věcem jen v jejich konkrétních, vizuálních formách (např. lásku 
bude chápat jako objímání) 

• Obvykle si chce vzít rodiče opačného pohlaví za ženu/muže, což je projevem jeho 
lásky k rodiči 

• Bude se samo stimulovat dotyky (ale nejedná se o masturbaci, protože s touto činností 
nejsou spojeny erotické fantazie) a bude potřebovat nastavit hranice v tom, kdy a kde 
je vhodné se těmto činnostem věnovat 

Dítě ve věku 6- 9 let: 

Pozn. „Sex“ v tomto věku u anglicky hovořících dětí znamená porozumění reprodukci 

a rozmanitosti úloh, které sehrávají jednotlivé části těla 

• Bude se zajímat o faktické informace 

• Přestane věřit ve fantazie a jeho porozumění světu se v průběhu této fáze upevní 

• Porozumí tomu, že jeho pohlaví je neměnné- bez ohledu na to, jak se obléká nebo jak 
jedná 
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• Bude se zajímat o dualitu jednotlivých částí těla (př. penis se používá při močení a 
zároveň k plození dětí) 

• Bude potřebovat, aby mu rodiče upevňovali hranice vztahující se k jeho tělu (př. 
Zákaz vstupu bez zaklepání a povolení; nikdo by se neměl dotýkat jeho těla a naopak 
ani on by se neměl dotýkat těl ostatních osob; používat vhodný slovník)  

• Bude schopné se samo koupat, mýt a čistit v průběhu dozrávání v této vývojové fázi 

• Bude trávit více času hrami s dětmi stejného pohlaví: dívky budou vytvářet poměrně 
rychle se měnící skupiny, chlapci naopak zůstávají členy poměrně stabilních skupin. 

• Může být velmi zvídavé a klást mnoho otázek týkajících se jeho těla a sexu: dívky 
kladou otázky ohledně jejich těla a sexu častěji než jejich mužští protějšky. Chlapci se 
v tomto období přiklání spíše k činům než ke komunikaci, proto je vhodné k nim 
přistupovat odlišně (např. jim spíše poskytnout knihy ke studiu) 

•  Může být zmatené v oblasti rolí pohlaví a sexu (např. může věřit, že chlapci také 
mohou dostat menstruaci) 

• Pravděpodobně bude chtít slyšet stejná fakta několikrát po sobě a za nějaký čas znovu 
a také může pokládat stejné otázky mnohokrát za sebou 

• Mnohokrát bude potřebovat rodiče jako aktivní naslouchající a jako ty, kteří jí 
poskytnou zpětnou vazbu na její otázky 

Nedospělý (adolescent): 

Pozn. „Sex“ zde znamená pohlavní styk se všemi jeho důsledky  

• Bude mít zvýšené porozumění biologickým prvkům reprodukce a sexuálním vztahům, 
a to do hlubších detailů  

• Pravděpodobně bude zapojeno do sexuální výchovy ve škole 

• Bude se pro rady a podporu více obracet na své vrstevníky než na rodiče, přesto bude 
rodič stále hrát aktivní roli v naslouchání a zodpovídání otázek nebo v boji proti 
nepřesným informacím 

• Bude stále pohlížet na rodiče jako na vzor vhodného chování, obzvláště na chování 
vztahující se k respektu, toleranci a akceptaci odlišností 

• Bude se zvyšovat penzum času, které bude trávit samo a bude vyžadovat více 
soukromí v době, kdy bud vstupovat do období puberty 

• Bude potřebovat poradenství týkající se osobní hygieny 

• Puberta se u něj může začít projevovat např. již v devíti letech, ale i o několik let 
později 

• Může začít zkoušet „randit“ nebo mluvit o „randění“; vztahy mohou začít a skončit s 
málo zjevnými příznaky změny 

• Dochází k prvním pocitově vážnějším zamilováním a následným zklamáním 

• Bude častěji hovořit o úsilí a případném strádání jeho vrstevníků a přátel než o svém 
vlastním 
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Normalita projevů sexuality u dětí 

Někdy není jednoduché z rozličných projevů dítěte určit, zda patří do kategorie 
přirozené a zdravé, nebo již překračují určitou hranici. Pro větší přehlednost je na tomto místě 
uvedena tabulka17 popisující projevy u průměrně inteligentních dětí s rozlišením normality a 
odchylek, avšak nakonec je stejně potřeba přistupovat ke každému případu takového chování 
individuálně.  

 
Chování popsané v prvním sloupci pokrývá předpokládané rozpětí dětských 

sexuálních projevů. Toto rozpětí je široké; některé děti se mohou podle následujících příkladů 
chovat, některé nemusí, ovšem pokud chování dítěte obsahuje převážnou většinu popsaných 
projevů, je to taktéž důvod ke znepokojení. 

 
Chování zaznamenané ve druhém sloupci popisuje projevy vlastní dětem, které se na 

svůj věk a vývojovou úroveň příliš zabývají otázkami sexu a sexuality. Pokud se dítě chová 
podle více nastíněných příkladů, nebo pokud toto chování pokračuje i přes zásahy rodičů, či 
jiných pečovatelů, doporučuje se kontaktovat odborníka. 

 
Chování popsané ve třetím sloupci poukazuje na děti, které mají v oblasti sexuality 

velké nejistoty. Tyto děti mohly, ale nemusely, přijít do kontaktu s nějakou formou 
sexuálního zneužívání. Dítě může například žít v prostředí, v němž je jeho vnímání sexuality 
pokřivené nebo spojené s agresivitou, což může mít za následek, že není schopno zdravého 
projevu. Dítě se tak projevuje na základě těchto nejistot, což může vyjádřit nevhodnými 
prostředky. Doporučuje se konzultace s odborníkem kvalifikovaným v oblasti dětské sexuality 
a sexuálního zneužívání. 
 

Přirozené a zdravé                 Znepokojující Nutno vyhledat pomoc 
Objevuje rozdíly mezi muži a ženami, 
chlapci a dívkami 

Neustále se ptá na         
pohlavní rozdíly i poté,             
co mu byly tyto otázky              
zodpovězeny. 

Při rozlišování rolí mužů a žen si 
počíná agresivně, vztekle, či je smutné, 
příp. nenávidí své/opačné pohlaví. 

Ptá se na intimní partie, plození dětí a 
sexuální chování; porod. 
 

Ptá se stále i poté, co mu rodiče 
všechny dotazy zodpověděli na 
úrovni příslušné jeho věku; je na 
něm vidět napětí nebo strach z věcí 
okolo sexuality.                                     

Ptá se lidí, kteří nepatří  do rodiny, 
poté, co mu rodiče zodpověděli 
všechny dotazy; má na svůj věk příliš 
rozsáhlé znalosti ohledně sexu a 
sexuality. 

Dívá se na obrázky nahých lidí. Je fascinováno obrázky nahých lidí. 
 

Masturbuje nad obrázky  
nahých lidí, příp. je ukazuje jiným. 

Zajímá se o rození dětí, příp. starání se o 
ně. 

Neustále si touží hrát s malými 
dětmi; či přesvědčuje sebe nebo 
okolí, že bude mít dítě. 

Dává najevo vztek nebo  
strach z dětí, rození nebo jejich 
plození. 

Využívá možnosti dívat se na nahé tělo. Upřeně pozoruje nahé lidi, přestože 
jich už vidělo mnoho. 

Žádá lidi, aby se svlékli,  
příp. se je snaží násilím  
svléci. 

Dívá se na intimní místa druhých lidí. Zírá na intim.partie druhých, a ti 
dávají najevo, že je to nepříjemné. 

Tajně sleduje intimní partie i poté, co 
bylo mnohokrát přistižené. 

                                                 
17 JOHNES, CAVANAGH, T. Děti a sexualita. Praha: Občanské sdružení Rozum a cit, 2008. S. 21 
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Přirozené a zdravé                 Znepokojující Nutno vyhledat pomoc 
Hraje si „na domácnost,“ rozlišuje 
rodičovské role. 

„Osahává“ jiné děti oblečené i poté, 
co mu to rodiče zakázali. 

Osahává jiné děti nahé, předstírá nebo 
realizuje pohlavní styk (bez oblečení), 
či orální sex. Vynucuje si sexuální 
kontakt na jiném dítěti nebo dospělé 
osobě. 

Při hře „na doktora“ zkoumá těla jiných 
dětí, včetně intimních partií. 

Hraje si „na doktora“ se zaměřením 
na intimní místa příliš často a s příliš 
velkým zaujetím i poté, co mu to 
rodiče zakázali. 

Nutí jiné děti, aby se svlékly a hrály si 
„na doktora“. 

Hraje hry se sexuálním podtextem (se 
stejně starými dětmi). 

Chce hrát tyto hry s o hodně 
mladšími nebo staršími dětmi. 

Násilím nutí jiné děti k sexuálním 
hrám, které jsou jim nepříjemné. 

Předstírá druhé pohlaví. O svém vlastním pohlaví se 
vyjadřuje velmi negativně. 

Nenávidí/bojí se vlastního pohlaví. 

Porovnává vlastní genitálie se stejně 
starými kamarády. 

Chce porovnávat vlastní genitálie s o 
mnoho staršími nebo mladšími lidmi. 

Vymáhá na ostatních, aby mu ukázali 
jejich intimní partie. 

Dává pusy členům rodiny, příp. si je 
nechává dávat. 

Francouzské líbání; mluví s 
ostatními o sexu; bojí se objímání a 
líbání od dospělých; na projevy 
náklonnosti reaguje znepokojivě, 
úzkostně; dává pusy lidem, kteří 
nejsou členy rodiny. 

Mluví o sexu s cizími dospělými, příp. 
se před nimi chová nevhodně; fyzický 
kontakt s dospělým způsobuje dítěti 
nebo dospělému pocit neklidu, strachu 
nebo napětí. 

Dotýká se „intimních míst“ členů rodiny 
či dětí. 

Dotýká se „intimních míst“ 
dospělých, kteří nejsou členy rodiny, 
cizích dětí nebo rodinných 
příslušníků poté, co bylo vyzváno, 
aby to nedělalo; říká ostatním, aby se 
ho dotýkali. 

Využívá záminek či násilí, aby se 
mohlo dotýkat „intimních míst“ 
dospělých, příp. vyžaduje, aby se druzí 
dotýkali na „intimních místech“ jeho; 
vyžaduje orální, anální nebo vaginální 
sex. 

Je rádo nahé; ukazuje svoje pohlaví. Chce se předvádět nahé  
před lidmi i poté, co mu  
to rodiče jasně a opakovaně zakázali. 

Odmítá se oblékat, ukazuje se; poté, co 
mu to bylo zakázáno, ukazuje „intimní 
místa“ před lidmi tajně. 

Dotýká se/dráždí vlastní genitálie při 
přebalování, při usínání, když je 
nervózní, vzrušené nebo vystrašené. 

Pokračuje v dotýkání se/dráždění 
genitálií před jinými lidmi i přes 
jasné výzvy k zastavení; dráždí si 
genitálie o různé předměty, nábytek. 

Dotýkáním se/drážděním  
genitálií si nahrazuje běžné dětské 
aktivity, příp. se při tom zraní; používá 
jako náhražku jiných dětských aktivit. 

Erekce. Přetrvávající erekce; nebo strach 
z ní. 

Bolestivá erekce; zranění  
způsobené snahou potlačit erekci. 

Někdy ze zvědavosti zkoušel vložit si 
nějaký předmět do genitálií/konečníku. 

Vkládá sobě nebo druhým předměty 
do genitálií/konečníku i poté, co 
mu/jí to rodiče zakázali. 

Při vkládání předmětů do  
svých nebo cizích genitálií / konečníku 
používá násilí, zraňuje sebe nebo 
druhé. 

Zajímá se o vlastní vyměšování. Rozmazává opakovaně  
fekálie po zdech nebo podlaze; močí 
mimo toaletu. 

Opakovaně si hraje s fekáliemi nebo je 
rozmazává, záměrně močí mimo 
toaletu i po zřetelných výtkách rodičů. 

Vyžaduje soukromí v koupelně nebo při 
převlékání. 

Je-li přistiženo při převlékání, je 
velmi naštvané. 

Vyžaduje velmi neoblomně soukromí; 
je-li mu odporováno, chová se 
agresivně, či je vystrašené. 

Používá „neslušná“ slova pro intimní 
partie, sexuální hygienické aktivity. 

Používá „neslušná“ slova doma i 
poté, co mu to rodiče jasně zakázali 
a sami mluví slušně. 

Používá „neslušná“ slova  
mezi lidmi a doma po mnoha 
zřetelných výtkách; či po problémech 
ve škole. 

Povídá si o sexu s přáteli; rozumí výrazu 
přítel/přítelkyně. 

Mluvení o sexu dostává  
dítě do problémů; má sklony 
idealizovat všechny vztahy. 

Sex a sexuální činnosti jsou pro něj 
obvyklým tématem hovoru, díky 
čemuž se opakovaně dostává do 
problémů. 

Rádo poslouchá a vypravuje „sprosté 
vtipy“;  
občas napodobuje „sexuální“ zvuky. 

Je příliš zaujato sprostými vtipy nebo 
vydáváním zvuků (vzdychání, 
sténání atd.). 

Je stále zaujaté sprostými  
vtipy nebo vydáváním zvuků i přes 
„vyloučení“ ze školního kolektivu (ze 
strany kamarádů). 

Přikresluje genitálie lidským postavám 
buď kvůli uměleckému vyjádření, nebo 
proto, že postavy jsou zachyceny nahé. 
 

Přikresluje genitálie jen  
některým nahým, příp.  
oblečeným postavám; genitálie jsou 
vzhledem  
ke zbytku těla disproporční. 

Genitálie jsou nejdůležitější věcí na 
obrázku; kreslí motivy soulože, 
skupinového sexu, sexu se zvířaty, 
sadismu nebo masochismu. 
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Přirozené a zdravé                 Znepokojující Nutno vyhledat pomoc 
Zajímá se o rozmnožování  
zvířat. 

Dotýká se genitálií zvířat. Sex (náznaky sexuálního chování) se 
zvířaty. 

 
Je potřeba poznamenat, že na otázku co je v lidské sexualitě obecně normální, není 

lehká odpověď, neshodují se ani odborníci. Avšak shodují se alespoň na několika 
posuzovacích kritériích normality18: zda lidské chování neodporuje přírodním zákonům, 
dobrým mravům (této termín tzv. dobrých mravů se ale může měnit i v historicky krátké době 
např. během života jedné nebo dvou generací) a také platnému právnímu řádu. Všechna tato 
tři kritéria často nejsou totožná a rozhodně jsou v posuzování lidské sexuální aktivity různě 
přísná a mohou se značně měnit. Závisí nejen na dosaženém stupni vědeckého poznání, ale 
často i na geografickém regionu, politické situaci, religiozitě, stupni informovanosti 
veřejnosti, či rigiditě a konzervativním postoji zákonodárců. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Uzel In Sexuální výchova. Multidisciplinární přístup. Ostrava: Kovář Petr- CAT Publishing ve 

spolupráci se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovy, 2012. S. 126 
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7 Hovory se sexuální tématikou na Lince bezpečí 
 
V roce 2012 pracovníci Linky bezpečí registrovali významnou akceleraci kontaktů s 

tématy sexuálního vyzrávání, strachů a osamělosti projevující se leckdy touhou po 
„pouhém“ verbálním kontaktu a možnosti vyslechnutí.19 Z celkového počtu 238 183 přijatých 
hovorů v roce 2012 bylo z hlediska zastoupení témat celých 16 procent s problematikou 
sexuálního zrání, což je druhé místo za nejčastější tématikou lásky a partnerství.20 

 
Mnoho z těchto hovorů se sexuální tématikou bylo reálných- tedy s jasným kontextem 

ke klientovi, některé hovory však naopak spadají do tzv. testovacích hovorů (imitací), což se 
může projevovat např. tím, že klient uvádí smyšlený příběh. Děti tak někdy nejprve Linku 
bezpečí testují předtím, než se svěří se svým opravdovým problémem. Tyto hovory často 
odráží potřebu dětí vyzkoušet si, jak pracovník zareaguje a co mohou od LB očekávat. Tyto 
hovory trvají většinou velmi krátce, obvykle okolo jedné minuty. Někdy mohou trvat delší 
dobu, kdy dojde ke komplexnímu rozebrání daného tématu, což dítě ujistí, že na Lince 
bezpečí je možné o těchto tématech hovořit, nebo tento rozhor může dítěti pomoct okamžitě, 
protože ač se téma dítěte osobně netýkalo, mohla ho některá část tématu opravdu zajímat. 
Z těchto důvodů je náležitá pozornost věnována i hovorům zjevně testovacím. 

 

Propojení sexu a lásky 
 
Sexuální výchova má především učit mladého člověka pohlížet na život jako na celek. 

Role sexuality se totiž neomezuje pouze na tělesné konání, protože podstata sexuality značně 
přesahuje pouhou sféru pohlavních orgánů. Proto také výlučná koncentrace na popis tělesné 
schránky mrzačí pohled mladého člověka na sexualitu. Genitální aktivita sama nikdy 
nepředstavuje kritérium dospělé sexuality. Jedním z nejdůležitějších cílů výchovy je tedy 
zvyšování citlivosti mladých, aby dokázali spojovat oblast sexuality s lidskou láskou a 
zodpovědností- za sebe, za druhého člověka a za nový život.21 

 
Důležitost hovorů o propojení sexu a lásky zdůrazňují i autoři v minulosti. Např. 

Pondělíček (1986) doporučuje mladým lidem, aby začali sexuálně žít až v době svého dozrání 
duševního a společenského s vysvětlením, že kdyby tady rozhodovalo jen zrání tělesné, mohl 
by si člověk hned od počátku na sexuální akt zvyknout jako na záležitost výhradně tělesnou, a 
to by mu nepřineslo žádnou spokojenost ani štěstí. Skutečnou spokojenost a štěstí dle 
Pondělíčka přináší sexuální život ve spojitosti s láskou- tedy za podmínek, že se oba partneři 
milují, což zase dále znamená, že se důvěrně a déle znají. 

 

                                                 
19 www.linkabezpeci.cz [15. 3. 2014]  
20 Statistické údaje Linky bezpečí za rok 2012 
21 AUGUSTYN, J. Sexuální výchova v rodině a ve škole. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1998. S. 30 



 

 35

Podobné názory vyslovil již Chambre (1965), který poukazoval na to, že děti a 
adolescenti si zaslouží znát pravdu v sexuálních otázkách. Objasňování některých informací 
s pomocí příkladů z říše zvířat či rostlin může být užitečné, ale je nebezpečné při vysvětlování 
postupovat od rostlin a zvířat k člověku jako by se jednalo pouze o složitější organismus. S 
člověkem je vše naprosto jiné. Chambre v tomto smyslu odkazuje na doktora Biota, který v 
„L´Education de l´Amour“ neopomíjí říct, že pokud se přistupuje k sexuálním otázkám, musí 
být kladen důraz na lásku, protože biologický proces je pouze jedním z elementů celku. 

 
Z výše popsaných důvodů je i v možnostech Linky bezpečí podat dítěti nebo spíše 

dospívajícímu komplexnější pohled na člověka a jeho sexualitu. Je možné dítěti nabídnout 
širší pohled na tuto problematiku. Pokud potvrdí svůj zájem, je možné např. téma pohlavního 
styku, antikoncepce, pohlavních chorob aj. spojit s tématem partnerství a lásky. 

 
Každý hovor na Lince bezpečí je veden individuálně dle potřeb jednotlivých klientů, 

ale existují i určitá rozlišovací kritéria, která mohou konzultantovi, pokud si je uvědomí nebo 
zjistí, v určitých případech pomoci přizpůsobit se lépe a snáze klientovi. Jedná se zejm. o 
diferenciaci klientů dle jejich věku, pohlaví, tématu hovoru, případně dle toho, zda se klient 
pouze potřebuje vysvětlit nějaký pojem, nebo zda se potýká s nějakými potížemi v určité 
tematické oblasti. 
 

7.1  Diferenciace dle věku klienta 
 
Jak bylo již výše zmíněno, LB je určena pro děti a dospívající do osmnácti let věku a 

také pro studenty do šestadvaceti let. Dle paragrafu 30 odst. 1 z. č. 89/2012, občanského 
zákoníku „se plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením 
osmnáctého roku věku“. Na LB funguje pravidlo, že dětem a dospívajícím do osmnácti let 
konzultanti tykají, vykání přichází s dovršením věku osmnácti let. 

 
Každý hovor je potřeba přizpůsobit věku klienta, jeho mentálním schopnostem. Česká 

lékařka Ilona Burdová k tématu hovorů s dětmi o sexu (2011) vzhledem k jejich věku 
poznamenává, že každé dítě vyzrává v jinou dobu a z toho logicky vyplývá, že i otázky klade 
každé dítě jinak a jindy. Proto je dobrý individuální přístup.  

 
Burdová (2011) dále uvádí, že některé děti jsou úzkostné a stydlivé, jiné nadměrně 

citlivé a některé zase přehnaně moc a přehnaně brzy informované. Proto preferuje hovory o 
sexu v rodině, kdy se předpokládá, že rodiče znají své dítě nejlépe a vědí, jak na ně správně 
reagovat, naopak ve škole při besedě o sexu může dojít např. k tomu, že některá citlivější 
holčička by se s nevinnou tváří zeptala na věci, které ostatní už dávno vědí, a sklidila by tak 
posměch od spolužáků nebo by se naopak styděla na něco zeptat, vrtalo by jí to v hlavě  
a bylo by to pro ni zdrojem úzkosti. Otevřený rozhovor s milujícími rodiči, kteří by měli lépe 
odhadnout, co, kdy a jakou formou dětem říci, se zdá být vhodnější.  
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 Pondělíčková (1990) potvrzuje, že někteří lidé se domnívají, že o intimních 

otázkách je nejlépe hovořit intimně, mezi nejbližšími, a různé besedy na toto téma odsuzují. 
Pondělíčková však naopak pokládá za ideální, když se obě formy vhodně doplní. Při diskuzi 
v kolektivu mladí lidé získají zkušenost, že tak jako o jiných důležitých věcech, i o sexuálních 
otázkách lze mluvit otevřeně a samozřejmě není proč trápit se pro ně v soukromí; vždycky je 
možné najít někoho, s nímž se lze poradit. 

 
 Pondělíčková (1990) ohledně věku a hovorech o sexuálních tématech uvádí 

princip přiměřenosti, který znamená, že jinak věci vysvětlujeme pětiletému dítěti, jinak 
desetiletému, jinak dospívajícímu- to platí ve všem, a tedy i v sexuální výchově. Právě zde 
však vznikají problémy proto, že si rodiče bezděky přejí, aby jejich děti co nejdéle zůstaly 
dětmi, a tak na ně i nahlížejí. Zpravidla pak s vysvětlením přicházejí pozdě. Chtějí-li své děti 
ve čtrnácti informovat, hovoří proto spíše o tom, co je zajímalo a co by měly vědět v deseti. 
Často pak ovšem uslyší: „Prosím tě, to já už dávno vím.“ A rodiče si oddechnou; jsou ušetřeni 
rozmluvy, která by pro ně nebyla snadná. Sotva si aspoň v té chvíli uvědomí, že něco 
důležitého propásli. Zmeškali možnost informovat své dítě o důležitých životních otázkách 
sami- a přitom by to určitě udělali lépe než vrstevník, který je zřejmě v takovém případě 
zastoupil.  

 
 Existuje názor, a dočteme se to i v některých knihách o sexuální výchově, že o 

intimních problémech máme s dětmi mluvit až tehdy, když se samy zeptají. Toto pravidlo se 
však týká jen předškoláčků. Budeme-li vyčkávat, až se nás dítě začne samo ptát, může se stát, 
a často se to děje, že se nebude ptát vůbec. Není třeba se obávat, že dětem něco řekneme příliš 
brzy, obávejme se spíše, že jim potřebné neřekneme včas. O tom, co mají vědět, je lépe 
informovat je o rok dříve než s hodinovým zpožděním.22 

 
 Na podobných principech, které popisují Burdová a Pondělíčková, funguje i 

Linka bezpečí. Vždy se snaží ke klientům přistupovat individuálně, s ohledem na jejich věk a 
dosavadní znalosti a případné zkušenosti se sexuální problematikou. Proto konzultant 
s vysvětlením obvykle zjišťuje věk klienta a také to, co si klient sám o daném tématu myslí, 
případně co se dozvěděl ze školy, médií, rodiny či širšího okolí. Věku a znalostem dítěte je 
přizpůsobeno i názvosloví používané v průběhu hovoru. Konzultanti se také mohou v průběhu 
hovoru dotazovat, zda klient rozumí a nabídnout klientovi, aby konzultanta přerušil, pokud by 
měl potřebu většího objasnění nějaké otázky nebo pokud by ho v průběhu hovoru napadla 
doplňující otázka k danému tématu.  

 

 
 

                                                 
22 PONDĚLÍČKOVÁ-MAŠLOVÁ, J. Nezralá sexualita, Praha: Avicenum/ Zdravotnické 

nakladatelství, 1990. S. 29 



 

 37

Diferenciace manželů Eyrových 
 
 Linda a Richard Eyre (1999) doporučují, co je vhodné dětem ohledně sexuální 

problematiky sdělovat v různých věkových kategoriích. U dětí od tří do osmi let věku by se 
mělo jednat o přípravu na velký rozhovor o sexu, který by dle nich měl ideálně proběhnout 
kolem osmého roku věku dítěte. Dialogy s dětmi ve věku tři až osm let by měly zahrnovat 
především lidské tělo a jeho funkce, zázraky přírody, lásku, věrnost a skromnost založenou na 
respektu. Těmto mladším dětem by se na jejich jednoduché otázky mělo odpovídat stejně 
jednoduše, se snahou nesměřovat příliš daleko za původně položenou otázku.  

Také konkrétně doporučují odpověď na velmi častý dotaz dětí této věkové kategorie 
kolem pěti let.  
Dítě: „Odkud se berou miminka?“  
Dospělý: „N ěkdy když se rodiče milují, pomáhá to vzniku děťátka.“ 
Dítě: „Ale jak?“ 
Dospělý: „Je to jako zázrak, úžasné, neuvěřitelné kouzlo. Až Ti bude osm let, povíme si o tom 
více.“ 
 
 Dále upozorňují, že zdravý postoj k sexu začíná s tím, co dítě pociťuje ke svému 
vlastnímu tělu. Ve velmi nízkém věku dítě začíná projevovat zájem o své tělo a jeho funkce. 
Uvádí, že studie ukázaly, že více než osmdesát procent informací, které přijmeme o vlastním 
fyzickém těle, se dozvídáme v prvních osmnácti měsících života. V této krátké době se děti o 
tom, jak zacházet se svým tělem, dozvídají a učí více než během celého zbytku života.  
 
 Ve věku osmi let by dle výše zmíněných autorů měl proběhnout velký rozhovor 
s dětmi o sexualitě. V tomto věku některé děti dosud ještě neměly příliš příležitostí dozvědět 
se o sexualitě mnoho informací, jiné jim nevěnovaly dostatečnou pozornost a některé naopak 
vědí o sexu možná až příliš. Cokoliv se však dosud dozvěděli, může být v tomto věku ještě 
upraveno směrem ke zdravým postojům týkajícím se sexuálního života, pokud rozhovor vede 
osoba, které dítě důvěřuje a má k ní zároveň respekt. 
 
 Základním pravidlem velkého rozhovoru je to, že by se mělo jednat opravdu o dialog, 
kde dítě by mělo mít stejně prostoru k vyjádření jako dospělý. Velký rozhovor by měl 
zahrnovat témata týkající se toho, jak dítě přichází na svět, dále toho, že dítě by měli zplodit 
rodiče, kteří se vzájemně milují, tím je pak možné navázat na projevy lásky jako je líbání, 
objímání, mazlení a sex. Je vhodné se zmínit, v kolika letech je dle zákona možno provozovat 
sexuální aktivity, ale zároveň upozornit, že s něčím tak speciálním je vhodné počkat na 
partnera, kterého bude dospívající jednou opravdu milovat. V rozhovoru by neměla chybět ani 
zmínka o riziku střídání sexuálních partnerů- o riziku nakažení se některou z pohlavních 
chorob. Nakonec je potřeba dítě ujistit, že se na cokoli dalšího může kdykoli zeptat. 
 
 Dále jsou rozlišena období osm až třináct let a jedenáct až šestnáct let. Obzvláště 
rodičům dětí ve věku osm až třináct let je doporučováno, aby se vraceli k hovorům o sexuální 
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tématice i poté, kdy mají s dítětem úspěšně za sebou velký rozhovor o sexu. Jedním z důvodů 
je to, že pokud by se stali neaktivními, děti by pak měli šanci dozvídat se informace spíše jen 
od vrstevníků a médií. Hovor by měl ideálně navázat na témata velkého rozhovoru dalšími 
příbuznými tématy, ve kterých by neměly chybět zejména informace o antikoncepčních 
metodách, umělém přerušení těhotenství, sexuálním násilí, prostituci, masturbaci, 
homosexualitě, pohlavně přenosných chorobách a pornografii. 
 
 V době, kdy dítě ukončuje školní docházku, už se nejedná o učení dítěte o sexu, nejde 
už o získávání znalostí, ale spíše upevňování postojů a pohledů na různá sexuální témata. 
 
 Poslední skupinou jsou dospívající a dospělí ve věku patnáct až devatenáct let. 
Diskuse vedená v tomto věku bývá zaměřena na společné objevování některých sexuálních 
perspektiv a vztahů. Otevřený přístup ve smyslu rovný s rovným ukazuje respekt 
k dospívajícímu a ukazuje mu, že tato témata v sobě řeší nejen dospívající, ale i osoba, se 
kterou diskutuje. Je potřeba dát najevo, že diskutující uznává názory dospívajícího a že 
dospívající je již natolik vyzrálou osobností, že spolu mohou tuto tématiku probírat. 
Specifickými tématy v tomto životním období mohou být např. sexuální pravidla lidské 
společnosti; manželské svazky; sexuální funkce, naplnění a svoboda; nevěra ve vztahu; 
sexuální abstinence apod. 
 

 Diferenciace Davise a Fitche 
 
 Další zahraniční autoři Fitch a Davis (2013), kteří svou publikaci vytvořili ve 
spolupráci s dalšími odborníky ze zdravotnického institutu a také několika editory, rozlišují 
obdobné věkové kategorie: do čtyř let věku dítěte, pět až sedm let, osm až deset let, jedenáct 
až dvanáct let, třináct až patnáct let, šestnáct až osmnáct let, období univerzitních studií a 
dále. 
 
 Ve své knize popisují, na co se v jakém věku děti obvykle ptají a nechybí ani návrhy 
vhodných odpovědí. V období do čtyř let se děti dle Fitche a Davise obvykle zajímají o to, 
jak děti přichází na svět a také o své pohlavní orgány a jejich rozlišnost u chlapců a děvčat. 
Autoři také zmiňují, že ať již jsou rodiče připraveni nebo ne, učení dětí v oblasti sexu a 
sexuality začíná ještě předtím, než děti začínají mluvit. Proto jsou v tomto období zásadní 
zejména postoje, chování a slova rodičů, která mohou hluboce ovlivnit pohled dítěte na tuto 
oblast. 
 

Děti od pěti do sedmi let spíše než k objevování a kladení otázek ohledně sexu 
využívají svou fantazii a volný čas k vytváření přátelství mezi chlapci a děvčaty. Jedná se také 
o věk, ve kterém děti objevují a jsou fascinovány vlastním tělem a jeho funkcemi, také 
začínají chápat, že některé činnosti by se měly odehrávat pouze v soukromí a co slovo 
soukromí obecně představuje (některé již odmítají např. asistenci rodičů v koupelně). Také se 
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zajímají o zplození a porod dítěte podrobněji než v předchozí fázi a mohou se začít ptát spíše 
jen na význam slova sex.  

 
Děti od osmi do deseti let začínají toužit po určité nezávislosti a na jejich 

komunikačních partnerech je, aby jim vysvětlili, že spolu s nezávislostí jde ruku v ruce i 
zodpovědnost. Okolí dítěte by dítě nemělo tlačit, aby se zapojilo do zájmů ostatních, ale mělo 
by ho podpořit v jeho vlastních zájmech (s tím mívají často problémy rodiče, kteří si do dětí 
projektují své sny a touhy). Co se týká přímo sexuálních témat, děti v tomto věku mají 
potřebu zjišťovat více informací o sexu a o všem, co souvisí s pubertou a hormony.  

 
Jedenáctý a dvanáctý rok života dítěte by se měl nést ve znamení přípravy na 

možné bouřlivější životní období, osoby komunikující s dítětem, které začínají ovládat 
hormony, by měly být vůči dítěti citlivé a respektující. Děti se v této době hlouběji ponořují 
do již zmíněných témat sexu, puberty a hormonů, s dívkami by se mělo řešit případná 
omezení v době jejich periody, co přesně probíhá v jejich těle, navíc přibývají další témata 
jako homosexualita, u chlapců téma erekce a noční poluce, u obou pohlaví téma těhotenství. 

 
Období od třinácti do patnácti let je typické pro dospívajícího větší uzavřeností 

k většině dospělých osob v jeho okolí. Projevuje se sníženou komunikativností a je nevhodné 
být v hovorech s takovým dospívajícím neodbytný nebo přehnaně povídavý. Avšak přesto, že 
je komunikace s těmito dospívajícími náročnější, neměl by ji případný komunikační partner 
úplně vzdávat, protože v určitých chvílích se dospívající možná zeptá na otázky, o kterých 
usilovně uvažuje, a je tedy potřebné mu je objasnit.  

 
Otázky se většinou týkají toho, kdy je vhodné zahájit pohlavní život, co znamená 

promiskuita, jak se zachovat při sexuálním nátlaku od přítele nebo na rande, zda je normální 
rozdílnost ve fyzické vyspělosti dospívajícího v porovnání se spolužáky nebo kamarády nebo 
otázka může směřovat k tomu, co je z hlediska fyzického vývoje běžné (výskyt a hustota 
ochlupení, velikost a tvar pohlavních orgánů nebo sekundárních pohlavních znaků apod.), 
komunikační partner může být dospívajícímu nápomocný také při nejistotách o případné 
škodlivosti masturbace, nebo např. při pochybách o preferenci opačného pohlaví. 

 
Od šestnácti do osmnácti let dospívající již spíše potřebuje podporu při činění 

vlastních rozhodnutí. A obzvláště starší generace (např. rodiče, na Lince bezpečí pak věkově 
starší konzultanti) by se měla snažit vidět a porozumět světu z perspektivy dospívajícího, 
protože je zásadně odlišný od toho, ve kterém dospívali lidé dnes vyššího věku.  

 
V tomto věku se dospívající často hlouběji zaobírají svými partnerskými vztahy, 

mohou se zabývat myšlenkou, zda partnerovi po několikaměsíční známosti „nedluží“ sex a 
také jak jinak mohou partnerovi projevit svou lásku, pokud prozatím vynechají přímé sexuální 
aktivity. Někdy také řeší např. to, zda muži potřebují a vyžadují sex více než ženy, což je 
hojně rozšířený předpoklad, který ale nemusí být vždy pravdivý (obzvláště u žen po třicátém 



 

 40

roku věku se sexuální apetit často zvyšuje). Někteří adolescenti již více uvažují o manželství, 
co by jim případný vstup do manželství přinesl a jakým způsobem si zajistit fungující vztah 
po celou dobu po uzavření sňatku. Naopak ti, kteří dosud s nikým nechodili a ani třeba neměli 
zájem jít s někým na schůzku, přemítají, zda je takové chování a pocity v pořádku, proto je 
vhodné takové dospívající utvrdit v tom, že každý má potřebu hledat si partnera v jiném 
období a oni mají svou výhodu v tom, že se prozatím mohou více věnovat svým zájmům a 
přátelům. 

 
Období rané dospělosti (období od osmnácti let dále, zahrnuje až dobu univerzitních 

studií) se většinou vyznačuje především snahou o co nejvyšší osamostatnění. Po nabytí plné 
zletilosti v osmnácti letech jsou tito mladí dospělí sice po právní stránce již plnoletí, mnozí se 
však stále hledají. Pokládají si zejména otázky týkající se možného budoucího soužití 
s partnerem; někteří řeší dilema, zda učinit další krok ve vztahu, vstoupit do manželství a 
založit rodinu, nebo se naopak plně věnovat studiu a budování kariéry. Ať už se však mladí 
dospělí v tomto věku obrátí se svými případnými problémy na rodiče či jiné příbuzné, přátele 
nebo linky důvěry, nemělo by se ze strany těchto komunikačních partnerů (tedy rodičů a 
dalších příbuzných, přátel či pracovníků linek důvěry) rozhodně již jednat o udělování rad, 
spíše o možnost sdílení a podporu v hledání řešení, k činění samostatných rozhodnutí.  
 

 Diferenciace Richardsona a Schustera 
  
 Richardson a Schuster (2003) doporučují, aby se první čtyři roky života dítěte nesly 
ve znamení seznamování dítěte s jeho vlastním tělem. Ve věku od čtyř nebo pěti let do osmi 
let by mělo být dítěti vysvětleno, jak se rodí děti. Vysvětlování by mělo zahrnovat pojmy 
pohlavní styk, vajíčka a spermie, těhotenství a vývoj plodu. Také je vhodné se zmínit, že sex 
by měl vstoupit do života dotyčného mnohem později, až na to bude člověk opravdu 
připravený. 
 
 Ve věku od osmi nebo devíti let do dvanácti let by se dítě mělo dozvědět, co 
znamená dostat menstruaci a jak se v takové situaci zachovat; co je erekce a ejakulace, včetně 
tzv. „vlhkých snů“; co očekávat od vývoje poprsí; o růstu chloupků na různých částech těla; o 
přitažlivosti a náklonnosti k druhému člověku a o sexuální orientaci 
 

Tito autoři dale popisují, že děti starší dvanácti let často nechtějí s dospělými o sexu 
hovořit, avšak nemělo by to být důvodem, aby rodiče a další dospělé komunikující osoby 
svou snahu vzdávaly. Mohlo by to pro ně sice být pohodlnější, ale je důležité dítě připravit na 
události, které ho jinak mohou během dospívání zaskočit. 
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7.2 Diferenciace dle pohlaví 
 
Obecně se jako velmi stěžejní uvádí počáteční kontakt s klientem, prvních několik 

vteřin, kdy je potřeba projevit opravdový zájem o klienta. Pohlaví volajícího je jedním 
z prvních znaků, které konzultant při telefonickém hovoru zaregistruje. Někdy se však stává, 
že na začátku hovoru není úplně zřetelné, zda volá dívka nebo chlapec. Konzultant se může 
v takové situaci slovně ujistit s vysvětlením, že telefon někdy lidský hlas zkresluje. Jakmile 
konzultant zjistí pohlaví dítěte, automaticky se této informaci přizpůsobí. 

 
Mezinárodně uznávaný dětský psycholog a rodinný terapeut Steve Biddulph ve své 

nejnovější publikaci (2013) hovoří v souvislosti s dospíváním dívek o tom, že během 
posledních deseti let prodělal tento vývoj markantní změny v tom smyslu, že dívky obdobné 
věci jako v minulosti dnes prožívají zhruba o čtyři roky dříve. Příčinu shledává v tom, že 
chamtivý korporátní svět shledává mladé dívky snadným terčem- obchodní společnosti 
zjistily, že mohou velmi dobře profitovat na využívání jejich úzkostí, obav zahrnujících vše 
počínaje stavem mladé pleti, ideální váhou, módou a konče přátelstvím, partnerstvím a s ním 
spojeným sexuálním životem. Reklamní agentury, tištěná i televizní média tyto snahy 
většinou podporují, nebo tlak na dívky ještě zvyšují. 

 
Steve Biddulph (2013) dále uvádí, že životní směřování nemalého množství žen je 

zpočátku negativně ovlivněno první sexuální zkušeností, kdy k pohlavnímu styku dochází na 
základě nátlaku nebo nenadálé situace, která se seběhne příliš rychle a tyto dívky si následně 
uvědomí, že na první pohlavní styk ještě opravdu nebyly připraveny. 

 
Pokud se naopak hovoří o mladých mužích, Steve Biddulph ve svém bestselleru 

(2003) spatřuje rizika především v hrozbě předčasných úmrtí následkem nehod, násilí a 
sebevražednosti. Udává, že takto ohroženi jsou patnáctiletí chlapci třikrát častěji než dívky 
stejného věku. 

 
Hovoří i o nejistotě chlapců ohledně partnerských vztahů, konkrétně o tom, jak přimět 

dívky, aby je měly rády. Někteří chlapci se dle něj stávají bolestně stydlivými, jiní jsou 
agresivní a neprojevují radost, když se v jejich okolí objeví děvčata. Z tohoto pohledu se zdá, 
že chlapci postrádají i ty nejzákladnější konverzační dovednosti. 

 
Toto výsledné chování má dle Biddulpha (2003) svůj základ již v předškolním období, 

kdy dívky bývají rády pohromadě, kdežto chlapci obtěžují dívky a mají konflikty i vzájemně 
mezi sebou. Práce chlapců na základní škole je dle něj pak často nedbalá, výkonnostně horší, 
chlapci postupně přestávají číst knihy, volí pro vyjadřování jednoduché věty a na střední škole 
se poté neúčastní debat, koncertů nebo jakýchkoli jiných nesportovních aktivit. Předstírají 
nezájem o cokoli a drží se přesvědčení, že je v pořádku chovat se bláznivě.  
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U děvčat se zájem o sex projevuje více odstíněně. Dívka, žena se více koncentruje na 
citové prožitky. Očekává nejprve zájem nikoli o sex jako takový, ale o sebe globálně. 
Očekává ochranu, starostlivost, pevnou oporu. Neodděluje tak snadno tělesné projevy od 
milostného citu. Většinou spojuje všechna gesta a veškeré sexuální chování s citovým 
prožitkem. Sexuální projevy chápe jako výraz hlubokého citového odevzdání. Právě dívka- 
žena- může a má učit svého chlapce- muže- spojovat erotiku s hlubokým prožitkem lásky. 
Není-li si vědoma rozdílu v přístupu k sexuálním záležitostem mezi mužem a ženou, může 
naivně považovat za „důkaz lásky“ různé pokusy přemluvit ji k tělesným sexuálním 
projevům. Jistým nebezpečím ženské sexuality může být její sklon k citové panovačnosti. 
Žena, která neovládá své citové potřeby, se stává citově nenasytnou. Může pak muže 
omezovat a být překážkou jeho svobodného jednání.23 

 
Celá psycho-fyzická struktura muže je zaměřena na tvorbu, aktivitu, dávání. 

Sebeodevzdání v lásce je u muže jiné než u ženy. Je to dávání se prostřednictvím činnosti, 
aktivity. Kladnou stránkou mužské sexuality je potřeba dávat se prostřednictvím práce, 
ochrany, činnosti ve prospěch ženy (a dětí). Muž má v sobě silnou potřebu ochránit slabší 
(ženu, případně dítě), být oporou osobě, která se mu zcela svěřuje. Vzhledem k tomu, že je 
„mužské dávání“ tak aktivní, hrozí mu povrchnost. Pocit síly se může změnit v používání síly 
a násilí. V sexuální oblasti se projevuje v „agresivním sexu“, kdy se tělesné sexuální projevy 
oddělují od prožitku lásky. Toto oddělování tělesných projevů od lásky a dokazování své 
„mužské zdatnosti“ prostřednictvím sexu činí muže nezodpovědným, proto by si také chlapci 
a mladí muži měli být vědomi nebezpečí, že ve svém sexuálním vývoji ustrnou na sexualitě 
primitivní, která hledá pouze potvrzení vlastní mužnosti.24 

 
Mezi mužem a ženou přímo při sexuální činnosti stojí jedna zásadní sexuální 

odlišnost: sexuální požitek, orgasmus a ejakulace jsou u muže vrozené, zatímco žena se až na 
výjimky musí sexuální slasti učit. Ve dvanácti letech může být mladá dívka schopná 
reprodukce, ale podobně jako ostatní samičky savců nepotřebuje k plození dětí orgasmus. U 
samce je tomu jinak, orgasmus je pro něj podmínkou ejakulace a schopnosti rozmnožovat se. 
Tak je to v přírodě dáno. Tato odlišnost má významné důsledky- muži většinou kladou větší 
důraz na pohlavní stránku, zatímco ženy budou spíše upřednostňovat smyslnost, protože ta je 
na pohlavní stimulaci pozvolna připraví. Patnáctiletý mladík klidně masturbuje třikrát týdně, 
zatímco adolescentka téhož věku sní. Aby se mohla naučit dosáhnout orgasmu, musí 
nashromáždit příjemné romantické, smyslné a pohlavní prožitky. Toto učení může někdy trvat 
celé roky. Dospívající mladík mívá spíše problém uspokojit své vzrušení a touží nashromáždit 
co největší množství pohlavních zkušeností.25 

 

                                                 
23 AUGUSTYN, J. Sexualita v našem životě. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.    
    S. 103- 104                                        
24 AUGUSTYN, J. Sexualita v našem životě. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. 
    S.105-106 
25 DALLAIRE, Y. Láska a sexualita v trvalém vztahu. Praha: Portál, 2009. S.29 
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7.3 Diferenciace dle tématu hovoru 
 
Na tomto místě jsou uvedena jednotlivá témata z oblasti sexuality tak, jak je možné se 

s nimi setkat v odborné literatuře, zároveň toto rozlišení jednotlivých témat přibližně 
koresponduje i s diferenciací sexuálních témat na Lince bezpečí. 

 

7.3.1 Vysvětlování pojmů 

 
Tuto část činnosti na Lince bezpečí lze označit za edukativní. Volající na Linku 

bezpečí často žádají objasnění některých konkrétních pojmů, které buď zaslechli např. ve 
škole při rozhovoru zkušenějších vrstevníků, nebo je objevili na internetu. Často se objevují 
dotazy ohledně názvů pohlavních orgánů a jejich součástí, různých sexuálních poloh, 
případně antikoncepčních pomůcek apod.  

 
Jaké pojmy u menších dětí používat? Je třeba mluvit přísně spisovně, používat přesně 

definované anatomické pojmy, nebo mluvit lidovou řečí? Vše závisí na okolnostech. Bylo by 
asi trochu divné, kdyby batole používalo pojmy typu zevní genitál, embryo či ovulace. Na 
druhé straně, kdyby nějaký medik používal slova jako camprdlík, spodek, buchtička, nejspíše 
by zkoušku neudělal. Každý je jiný. Někdo je akademik, a tomu se podobá i jeho mluva, a 
zřejmě i jeho děti budou mluvit podobně. Někdo je zase „lidový“ člověk a mluví hovorovou 
řečí. Najít všeobecnou názorovou shodu se jistě nepodaří a ani to není potřeba. Vysoce 
odborné pojmy je dobré ponechat do odborných debat dospělých lidí a do výuky biologie- 
děti se musí naučit spisovně mluvit, i když budou preferovat hovorovou řeč. V běžné rodinné 
mluvě převažují lidové výrazy, které jsou pro děti srozumitelnější. Je ale dobré, aby zlidovělý 
název pro pohlavní orgán označoval právě a jen tyto části těla a neměl žádný další význam.26 

 
Mezi nejčastější dotazy na Lince bezpečí a možné jednoduché odpovědi patří např. 

tyto: 
 
„Co je to penis?“ (otázka dítěte předškolního věku) „ Penis je část těla, která chlapcům 

a mužům visí mezi nohama. Chlapcům slouží k močení. S postupujícím věkem se chlapcům 
penis zvětšuje.“27 

„Co je vagina/pochva?“ (otázka dítěte mladšího školního věku) „Pochva je část 
ženských rodidel. Je to dutý orgán, hluboký asi osm centimetrů. Jeho svalové stěny jsou 
poddajné a pružné, což pak umožňuje výrazné zvětšení a rozšíření pochvy, do níž proniká při 
sexuálním styku mužský úd. Navíc však pochvou při porodu prochází plod. Pochva tedy musí 

                                                 
26 BURDOVÁ, I. Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství. Brno: Kartuziánské vydavatelství,    
    2011.  S.13 
27 FITCH, T., DAVIS, D. Guide To Talking With Your Kids About Sex. Grand Rapids: Revell, 2013. S. 
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být hodně poddajná a pružná, když jí prochází budoucí člověk, v průměru vážící tři a půl kila 
a měřící od hlavy k patě půl metru.“28 

„Co je to sex?“ (otázka dítěte předškolního nebo mladšího školního věku) „Sex může 
znamenat mnoho věcí- milování, laskání a hlazení, ale může jít také o dělání miminka. Když 
se žena s mužem objímají, mazlí, líbají a cítí se milováni, dostanou se velmi blízko k sobě- 
tak, že mužův penis vnikne do vaginy ženy- to se nazývá pohlavní styk. Pohlavní styk je 
někdy jednoduše nazýván „sex“. Když lidé vyspějí, mít sex je jednou z možností, jak jeden 
druhému projevit lásku. Proto se také někdy pohlavnímu styku říká „milování´“. Když o sebe 
dva lidé pečují, pohlavní styk je velmi láskyplný. Děti jsou však příliš mladé na to, aby měli 
pohlavní styk.“29 

„Co znamená masturbace?“ (otázka dítěte mladšího školního věku) „Chlapci a děvčata 
v období puberty ale i v dospělosti mohou zažívat při masturbaci příjemné pocity. Masturbace 
znamená dotýkání se nebo tření jakékoli intimní partie vlastního těla tak, aby člověk dosáhl 
těchto slastných pocitů. Někdy se masturbaci také říká „hraní si se sebou“. Je volbou každého, 
jestli bude nebo nebude masturbovat.“30 

„Co znamená orální sex?“ „Orální sex zahrnuje aktivity partnerů, při kterých tito 
využívají ústa ke stimulaci genitálií druhého partnera s cílem vzájemného fyzického 
vzrušení.“31 

„Co znamená anální sex?“ „Pohlavní styk do konečníku. Forma heterosexuálního, ale 
zejm. mužského homosexuálního chování. Nechráněn kondomem patří k nejrizikovějšímu 
chování, neboť sliznice konečníku se může při souloži snadno poškodit a případná infekce 
může snadno proniknout ze semene do krve.“32 

 
Děti se na Lince bezpečí ptají na mnoho dalších rozličných témat, která jsou zahrnuta 

v jednotlivých podkapitolách níže. 

 

7.3.2 Menstruace jako téma 

 
Berkenkamp a Atkins (2002) doporučují, aby lidé nečekali s hovory o menstruaci na 

dobu, kdy dívka pravděpodobně co nevidět dostane svou první menstruaci, protože dívka 
může menstruaci dostat mnohem dříve oproti očekávání (dříve dívky začínaly menstruovat 
přibližně ve třinácti nebo čtrnácti letech, dnes je průměrný věk jedenáct let a některé dívky 
mohou začít menstruovat dokonce již v devíti nebo deseti letech) a potřebuje být předem 

                                                 
28 PONDĚLÍČEK, I, PONDĚLÍČKOVÁ- MAŠLOVÁ, J. Sexuální zrání mladého muže. Praha:    
    Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1986. S. 21  
29 HARRIS, R. , EMBERLEY. M. Let´s Talk About Where Babies Come From. London: Walker Books,  
    2004. S. 28- 29 
30 HARRIS, R. , EMBERLEY. M. Let´s Talk About Sex. London: Walker Books, 2010. S.48 
31 FITCH, T., DAVIS, D. Guide To Talking With Your Kids About Sex. Grand Rapids: Revell, 2013. S.  
    128 
32 TROJAN, O. Jak mluvit s dětmi o sexu. Praha: Fragment, 2009. S. 149 
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emočně připravená na tuto událost. První menstruace může být pro dívku momentem pýchy, 
ale také studu- vliv na to, k jaké emoci se přikloní, má i přístup rodičů k menstruaci. Pokud 
jsou rodiče schopni předem dívce poskytnout faktické informace o menstruaci, pak je pro 
dívku obvykle jednodušší přijít za nimi s otázkami ve chvíli, kdy menstruaci dostane.  

 
Berkenkamp a Atkins (2002) pak konkrétně doporučují, aby rodiče dívku informovali, 

co přesně má v bližší nebo vzdálenější budoucnosti očekávat. Měli by jí ukázat, jak vypadají 
menstruační pomůcky jako vložky a tampóny a zároveň by jí měli koupit menší balení těchto 
pomůcek, které by si mohla uschovat ve svém pokoji. Většinou je potřeba, aby rodiče dívce 
vysvětlili, jak tampóny fungují nebo alespoň nasměrovali dívku k návodu, který najde 
přiložený v krabičce s tampóny. Ve chvíli, kdy dívka dostane svou první menstruaci, je 
potřeba držet se ještě jedné zásady- zachovat soukromí dívky. Pokud dívka není tím typem 
člověka, který by toužil po tom, aby všichni v domě věděli, že právě začala menstruovat, je 
potřeba to respektovat a umožnit jí, aby byla pánem svého těla. Osoba, které se svěří, se jí 
může zeptat, zda chce tuto událost oslavit a případně jakým způsobem. 

 
Na Lince bezpečí se pracovníci nejčastěji setkávají s dotazy typu- jaká menstruační 

pomůcka by byla pro dívku optimálním řešením nebo co očekávat od první menstruace, ale 
často také s tím, že si volající nevědí rady, jakým způsobem oznámit rodičům, že dívka právě 
dostala svou první menstruaci. To může svědčit o nedostatku předchozích důvěrných 
rozhovorů mezi rodičem a dítětem, nebo o odkládání témat souvisejících s dospíváním na 
pozdější dobu. 

 

7.3.3 První pohlavní styk jako téma 

 

Z pohledu dívky  
 
U dívky často dominuje strach z bolesti při defloraci (protržení) panenské blány. Tento 

problém často uvádí i dívky volající na Linku bezpečí. Pondělíčková (1989) ve své knize radí, 
jak tyto obavy zmírnit. Apeluje na to, abychom si pamatovali to, že jestliže dochází k prvnímu 
sexuálnímu styku ze skutečné lásky a s partnerem, kterého jsme si jako milence uvážlivě 
zvolili a kterého dobře známe, deflorace nezanechává žádné psychické následky, také bolest 
při ní je mnohem snesitelnější. Může být minimální nebo se vůbec nedostavit, pokud 
zkušenější muž v rámci předchozích intimních sbližování dráždí dívku na pohlavním ústrojí a 
přitom zároveň opatrně rozšiřuje panenskou blánu. Když po této opakované milostné přípravě 
dojde k vlastnímu pohlavnímu spojení, nepociťuje dívka bolest, jen nepříjemný pocit. Horší 
je, když muž dívku defloruje násilím nebo téměř násilím, nebo když využije nějaké její slabé 
chvilky, aby ji mohl získat, ačkoli ona na to ještě psychicky připravena vůbec není. 
V takovém případě může deflorace nepříznivě působit na sexuální prožitky i v dalším životě. 
Rovněž záleží na jemnosti, obratnosti a taktu partnera. A nemusí to být muž vyloženě 
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zkušený, aby dovedl se svou partnerkou správně jednat. Jako není vhodné jednat při defloraci 
násilně, právě tak není správné, když muž z přílišné ohleduplnosti jedná váhavě a rozpačitě. 

 
Pondělíčková (1989) k tomuto tématu dále podotýká, že sexuální akt má vlastně mít tři 

fáze. První, sbližovací fáze se projevuje vzájemným laskáním, polibky a něžnostmi. Dotyky a 
líbáním se stupňuje vzrušení, to má velký význam pro podmínky vlastní, v pořadí druhé, tzv. 
kopulační fáze pohlavního styku. Díky sbližovací fázi se u ženy docílí dostatečné vlhkosti a u 
muže příznačného ztopoření pohlavního údu, takže jsou pro pohlavní styk připraveny dobré 
podmínky. Milostná dohra se po proběhlém pohlavním spojení uskutečňuje ve fázi 
uvolňovací, při níž se oba partneři z předcházejícího vzrušení pomalu uvolňují a v něžném 
laskání podporují přetrvávání mírnějšího, ale velmi příjemného pocitu uspokojení. Díky 
takovému ideálnímu průběhu sexuálního styku se oba partneři pro sexuální styk lépe vybaví 
fyziologicky, tj. že si takto navodí příhodný stav vzrušení se všemi důsledky, ale také se naučí 
i přikládat sexuálnímu aktu spíše jeho lidský a pravý význam- budou v něm vidět vyvrcholení 
milostného citu lásky, v jehož dosahu je oboustranně prožívaný pocit slasti. 

 

Z pohledu chlapce 
 
Z pohledu chlapce se jedná o jiné obavy- tyto rozdíly pramení zejména z odlišností 

mezi muži a ženami v sexuální oblasti, které byly popsány výše v části pojednávající obecně o 
rozdílnostech mezi pohlavími. U adolescentů se často objevují obavy ze selhání, za které 
považují zejména nedostatečné ztopoření pohlavního údu a předčasnou ejakulaci. Někteří 
volající na LB se také zajímají o to, jak své partnerce první sexuální zkušenost co nejvíce 
zpříjemnit, nebo se ptají na důležitost milostné předehry. 

 
Nezřídka se také stává, že klienti Linky bezpečí (ať už chlapci či dívky) se ptají na 

první nebo některé další sexuální zkušenosti daného konzultanta. Konzultant většinou 
zjišťuje, proč je tato informace pro klienta důležitá a zda by případná odpověď něčemu 
prospěla. 
 

7.3.4  Antikoncepce jako téma 

 
Způsoby regulace početí se v dnešní době zdají být poměrně pestré. Je proto vhodné, 

aby se mladí lidé uvažující o započetí sexuálního života, seznámili s možnostmi, jaké se jim 
nabízejí, s výhodami a nevýhodami užívání hormonální antikoncepce, kondomů, apod. 

 
U starších klientů Linky bezpečí lze použít Pšeničkovo (1995) komplexní dělení 

metod na: 

• Přirozené. Založeny na tom, že žena každý den sleduje a zaznamenává, má-li 
některou ze známek své plodnosti. Zpočátku byl sledován pouze jeden příznak a podle 
toho se mluvilo o metodě teplotní (žena sleduje bazální teplotu těla v pochvě, ústech 
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nebo konečníku a to v době klidu, ráno bezprostředně po probuzení), hlenové (žena 
sleduje pocitem, hmatem nebo zrakem přítomnost a změny hlenu děložního hrdla) a 
čípkové (žena si sama pohmatem vyšetřuje čípek dělohy). V současné době je u nás 
propagována jako nejspolehlivější symptotermální metoda. Kombinuje sledování 
některého z tělesných příznaků, symptomů ovulace (hlen, čípek) se záznamem 
průběhu bazální teploty, jejíž charakteristický vzestup je známkou proběhlé ovulace. 

• Nepřirozené.  
1. Klasická hormonální antikoncepce je metodou, která ve srovnání s ostatními 

antikoncepčními metodami nejméně selhává. Spočívá v denním užívání pilulky 
s hormony (nebo hormonem) po dobu tří týdnů. Potom následuje sedmidenní 
pauza, během které obvykle začíná, případně i končí pseudomenstruace. Pak 
následuje znovu třítýdenní užívání pilulky. Novější antikoncepční pilulky obsahují 
dva hormony. Způsob antikoncepčního účinku této kombinované estrogen-
progestinové antikoncepce, jak se vyvinula do současné doby, je komplexní, 
účinkuje v mnoha směrech. Především je to blokáda ovulace, tj. blokáda uvolnění 
vajíčka z vaječníku, dále vytváří změny na sliznici děložní způsobující nemožnost 
uhnízděn zárodku člověka a také snižuje množství a mění strukturu hlenu krčku 
děložního. V současnosti kromě této perorální metody (podávané ústy) přibyla i 
možnost neperorálního podání33- u nás jsou z těchto metod dostupné náplasti a 
vaginální kroužky. Náplast se vyměňuje jednou týdně a po třetí náplasti následuje 
týdenní pauza. Vaginální krouže se zavádí na tři týdny, poté následuje týdenní 
pauza. 

2. Minipilulka oproti klasické pilulce obsahuje jen jeden z obou hormonů, a to 
progestin ve velmi nízké dávce. Bere se denně bez přestávky. 

3. Pilulka po styku obsahuje progestin v mnohonásobně vyšší dávce, než jaká je 
v minipilulce. Bere se a účinkuje nejlépe ihned po styku, má význam ji užít 
maximálně 72 hodin od nechráněného pohlavního styku, později již ztrácí účinek.  

4. Nitroděložní tělísko34 se zavádí skrz děložní hrdlo nejlépe při menstruaci na dobu 
většinou pět let. Výhodou je nemožnost udělat chybu v užívání a naopak 
nevýhodou zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, pánevního zánětu a zvýšení 
krevní ztráty při menstruaci. 

5. Bariérové metody zabraňují spermatu muže, aby se dostalo do pochvy, do styku 
s její stěnou. Kondom neboli prezervativ je jemný návlek z umělé hmoty, který si 
muž před pohlavním stykem navlékne na pohlavní úd a zabrání tak, aby se ejakulát 
dostal do pochvy. Druhá bariérová metoda, přerušovaná soulož, spočívá v tom, že 
muž přeruší ještě před výronem semene do pochvy pohlavní spojení a semeno 
vypouští mimo pohlavní orgány ženy. 

                                                 
33 ŠULOVÁ, L., FAIT, T., WEISS P. a kol. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf,  
    2011. S. 273 
34 ŠULOVÁ, L., FAIT, T., WEISS P. a kol. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf,  
    2011. S. 271 
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6. Kombinace pesaru se spermicidy. Pesar je mechanická bariéra, kterou si žena 
zavádí před děložní čípek a která tak rozděluje pochvu na dvě části, zevní a 
vnitřní. Tím se brání spermiím, aby se dostaly do děložního hrdla. Pesar se zavádí 
do pochvy před stykem a odstraňuje se za dvanáct hodin po styku. Je to metoda 
doplňovaná spermicidy, což jsou chemické látky, které působí destrukci povrchu 
spermie. Lékové formy spermicidů jsou pěny a čípky, krémy, želé a tablety. 
Nejúčinnější jsou pěny a krémy.  

 
Pracovníci Linky bezpečí dětem zdůrazňují, že jediná z vyjmenovaných 

antikoncepčních metod, která zároveň chrání osoby před sexuálně přenosnými chorobami, je 
kondom. 

 
Pokud se dívky ptají na použití hormonální antikoncepce, konzultanti s nimi probírají 

výhody i nevýhody a sdělují, že o účincích a vhodnosti pro konkrétní potenciální uživatelku je 
nutné poradit se s lékařem. 

 
Dospívajícím zajímajícím se o možnost použití pilulky po styku je důležité zdůraznit, 

že tato metoda se neřadí mezi běžné antikoncepční metody a měla by se vzhledem 
k vysokému obsahu hormonů použít pouze v mimořádných případech, v naléhavé situaci, kdy 
např. selhal použitý antikoncepční prostředek. Je dostupná v lékárnách i bez lékařského 
předpisu pro dívky, které dovršily věk šestnáct let. 

7.3.5 Těhotenství jako téma 

 
Pokud se na Linku bezpečí dovolá velmi mladá dívka, která pracovníkovi oznámí, že 

je těhotná, je nejprve potřeba situaci dobře zmapovat, tzn. zjistit si důležité doplňující 
informace, mezi které patří věk dívky, jakým způsobem se o svém těhotenství dozvěděla (zda 
se u ní „jen“ objevují příznaky ukazující na možné těhotenství, nebo zda si udělala těhotenský 
test, případně navštívila lékaře, který těhotenství potvrdil) a ve chvíli, kdy konzultant zjistí 
všechny důležité údaje, tak se stejně jako v každém jiném hovoru snaží zjistit, k čemu by se 
měli společně dopracovat, k jakému cíli, ptá se tedy na zakázku dívky. Rozhodně by stejně 
jako v jiných hovorech měla přijít emoční podpora pro dívku ze strany konzultanta. 

 
Možnosti řešení situace jsou velmi individuální, záleží především na postoji dívky 

samotné a také na případné podpoře jejího okolí, na rodinném zázemí. Některé z možností 
popisuje Fitch a Davis (2013). Jako první možnost uvádí nechat dívku porodit a poté dát dítě 
k adopci, což by přineslo radost do života nedobrovolně bezdětného páru, avšak určitou bolest 
dívce, která by se svého dítěte vzdala. Určitým zmírněním této bolesti by mohlo být vědomí, 
že dítě získá dva milující rodiče. Další možností je zůstat svobodnou matkou- narození 
potomka je velmi náročné pro manželský nebo partnerský pár, pro samotnou mladou dívku by 
tedy vše bylo extrémně obtížné, při podpoře okolí ne však nemožné. Nebo je možné 
vychovávat dítě společně s biologickým otcem dítěte, což by zároveň znamenalo pracovat i na 
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vzájemném partnerském vztahu. Jako poslední možnost zmiňují umělé přerušení těhotenství. 
Zároveň dodávají, že pro osoby s křesťanským smýšlením toto není vhodné řešení, protože 
věří, že dítě vzniká okamžikem zplození. Také upozorňují, že i přesto, že v některých 
případech dochází k interrupci, není to bez rizika psychické či fyzické újmy. Psychická újma 
může spočívat v tom, že v dívce přetrvává vzpomínka na toto těhotenství dá se říci 
celoživotně. Fyzická újma může představovat např. určité komplikace, které v krajním 
případě mohou vést až k nemožnosti znovu počít dítě v budoucnu. 

 
Dívky volající na Linku bezpečí se někdy ptají na otázky typu: co znamená jít na 

interrupci, co je miniinterrupce, zda je k takovému lékařskému zákroku vyžadován souhlas 
rodičů a zda se provádí zdarma. Na Lince bezpečí mohou být dívce poskytnuty základní 
informace (viz dále) s tím, že poté může vše podrobněji probrat s lékařem. Fait (2011) 
popisuje umělé ukončení těhotenství jako proces, kterým je odstraněno živé plodové vejce 
z dělohy. Ze zákona (z. č. 66/1986 Sb.) je umělé ukončení těhotenství možné do dvanáctého 
týdne (tedy v prvním trimestru) těhotenství (později pouze ze zdravotních důvodů) na základě 
písemné žádosti ženy, a tedy výhradně s jejím souhlasem. U žen do 16 let a žen zbavených 
právní způsobilosti musí žádost, resp. souhlas vyjádřit zákonný zástupce. Bez souhlasu lze 
přerušit těhotenství pouze tehdy, není-li možné souhlas získat a ukončení těhotenství je 
nezbytné k záchraně života ženy. Od šestnácti do osmnácti let může žena sice sama požádat o 
provedení interrupce, ale lékař je povinen o potratu informovat rodiče nebo zákonné zástupce. 
Umělé ukončení do osmého týdne těhotenství je označováno jako miniinterrupce. Ukončení 
těhotenství je tím bezpečnější, čím mladší gravidita je ukončována. Ukončení těhotenství se 
v České republice provádí do osmého týdne jako semiambulantní výkon, do dvanáctého týdne 
s jednodenní hospitalizací. Výkon je prováděn za úhradu, pouze ukončení ze zdravotní 
indikace je hrazeno zdravotní pojišťovnou. 

 

7.3.6 Sexuálně přenosné choroby jako téma 

 
Již Pšenička (1995) upozorňuje na obrovský nárůst pohlavních nemocí mezi 

pubescenty a dospívajícími u nás. Uvádí, že v roce 1993 byl v České republice zaznamenán 
největší počet nově zjištěných sexuálně přenosných chorob (dále jen STD, pozn. z angl. 
Sexually Transmitted Diseases) v Evropě ve věku patnácti až devatenácti let. Příčinou tohoto 
nežádoucího prvenství je především posun začátku předčasného pohlavního života do nižšího 
věku a rozmach promiskuity. Problematika STD si dle Pšeničky vyžaduje trvalou pozornost i 
z toho důvodu, že veřejnost k této závažné zkušenosti reaguje podivuhodně netečně, což je 
způsobeno neznalostí základních údajů o těchto nemocech. Neví se především o tom, že 
některé z nich jsou značně rozšířené a že jejich přítomnost zvyšuje asi čtyřistakrát riziko 
infekce HIV. 

 
Zvýšený výskyt STD potvrzují i současné studie. Nově hlášených případů sexuálně 

přenosných chorob za poslední dva roky stále přibývá a bohužel zejména té nejzávažnější a to 
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je infekce získaného deficitu imunity – HIV. V roce 2012 v ČR poprvé od prvně hlášeného 
případu v roce 1986 překročil počet nově hlášených případů za jednotlivý rok číslo 200 a 
tento trend se letos určitě zopakuje. K 30. 9. 2013 je v České republice hlášeno celkem 2438 
HIV pozitivních lidí. Další, ne o moc menší noční můrou venerologů je stále větší počet 
výskytu rezistentních kmenů kapavek, které odolávají běžné antibiotické terapii a pro účinnou 
terapii se nabízí stále zužující se spektrum citlivých antibiotik. A aby těch rizik nebylo málo, 
stále stoupá i počet nově hlášených případů primárních vysoce infekčních případů syfilis i v 
posledních dvou letech nové a také v České republice dosud jen vzácně se vyskytující formy 
chlamydiové pohlavně přenosné infekce LGV, která je zatím téměř výlučně zachycená u HIV 
pozitivních osob praktikujících anální pasivní sex.35 

 
Velice častou otázkou, která se na Lince bezpečí v souvislosti s pohlavními chorobami 

vyskytuje, je způsob přenosu těchto chorob. Odpověď může znít například následovně: 
„Původci sexuálně přenosných nemocí jsou málo odolní proti vlivům prostředí mimo lidské 
tělo, proto přenos z člověka na člověka může nastat jen tehdy, když se tělesné tekutiny 
nemocného dostanou rychle do těla další osoby. Nastává to nejčastěji při pohlavním spojení, 
ale také při agresivnější milostné předehře, když se dvojice sbližuje mimořádně důrazně. 
Partneři si tak mohou způsobit drobná poranění, která si mohou navzájem potřísnit krví nebo 
jinými tělesnými tekutinami i z mimogenitálních zdrojů.“36 

 
Klienti Linky bezpečí se také často ptají na to, jaké typy pohlavních chorob existují. U 

starších dětí lze použít dělení dle Pšeničky (1995), který uvádí podrobný přehled původců 
STD.  

• Klasické venerické nákazy→ syfilis, kapavka, měkký vřed, venerický lymfogranulom, 
granuloma inguinale 

• Infekce způsobené chlamydiemi nebo mykoplazmaty 

• Infekce virové→ herpetické viry, condylomata accuminata, molluscum contagiosum, 
hepatitcké viry, HIV 

• Infekce vyvolané prvoky→ trichomoniáza nebo amoebiáza 

• Infekce mykotické→ kandidóza 

• Choroby působené ektoparazity→ svrab, filcky 
 
Také je v souvislosti s tímto závažným tématem vhodné dítěti připomenout, že „život 

nám byl dán, proto má každý člověk povinnost svůj život chránit a pečovat o něj; má právo na 
to, aby i druzí měli jeho život v úctě a respektovali jej od početí do přirozené smrti.“37 

 

                                                 
35 www.004.cz [15. 3.2014] 
36 PŠENIČKA, O. Sexuální výchova v rodině. Pardubice: Hnutí rodina, 1995. S. 254 
37 PŠENIČKA, O. Sexuální výchova v rodině. Pardubice: Hnutí rodina, 1995. S. 251 
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7.3.7 Homosexualita jako téma 

 
Na Linku bezpečí se často obracejí klienti, kteří buď pochybují o své sexuální 

orientaci, nebo se obávají svého coming-outu před rodiči či okolím.  
 
U dětí do patnácti let, které uvádějí pochybnosti o své sexuální orientaci, konzultanti 

mohou zmínit, že jejich vývoj ještě není dokončen a je proto přirozené, že si v tomto nízkém 
věku ještě nemusejí být zcela jisté. Také bývá užitečné se klienta zeptat, co by to pro něj 
znamenalo, kdyby opravdu dospěl k tomu, že je sexuálně orientovaný na stejné pohlaví a od 
jeho odpovědi poté směřovat další vedení hovoru.  

 
Dalším bodem, který stojí za zmínku je fakt, že myšlenky týkající se homosexuality a 

homosexuálních impulzů jsou běžnou součástí adolescence pro mnoho mladých lidí, kteří 
nejsou lesbičkami a gayi. Vnitřní sexuální tlak v období adolescence může být tak silný, že 
tito dospívající reagují na téměř jakékoli sexuální stimuly. Běžný mladík může být sám sebou 
pohoršen, když si uvědomí, že ho vzrušil popis orálního sexu mezi dvěma muži, který někde 
zaslechl. Nedávná studie sledující po mnoho let adolescenty ukázala, že pouze jedenáct 
procent mladých mužů, kteří uváděli zájem o stejné pohlaví, uvedli opět zájem o stejné 
pohlaví o pouhý rok později. Období dospívání je také dobou intenzivní sexuální zvídavosti, 
dospívající tak mohou být zmateni vlastní fascinací ohledně informací o homosexuálních 
praktikách. 38 

 
Při hovorech s mladými lidmi, kteří pochybují o své sexuální orientaci nebo si již 

uvědomují svou homosexualitu, je důležité mít na paměti, že se u nich jedná o extrémně 
náročné období. Pro mladé lidi všeobecně je nesmírně důležité někam patřit a být normální, 
z tohoto důvodu si mladí homosexuálové mohou připadat opuštění, sami a mohou je 
postihovat další negativní události a pocity, které popisují Carr-Greg a Shale (2010):  

• Mohou mít dojem, že nikam nepatří. Mohou být přesvědčeni, že nikdo 
doopravdy neví, jak jim je. Mohou se obávat toho, že je kamarádi a rodina 
odvrhnou. 

• Ve škole mohou čelit homofobním poznámkám a obtěžování. 

• Často nemohou najít žádné mladé lidi, kteří jsou také homosexuální a mohli by 
je nějak podpořit. Je to obtížné, protože mnozí se zpočátku skrývají za masku 
heterosexuality. To vše zvyšuje osamělost. 

• Mívají omezený přístup k pozitivním homosexuálním vzorům a zjišťují, že je 
obtížné formovat sebeúctu a osobní hrdost. 

• Mohou propadat depresím a pocitům viny a následně propadat alkoholu, 
drogám nebo rizikovému sexuálnímu chování. 

                                                 
38 JONES, S., JONES, B. How And When To Tell Your Kids About Sex. Colorado Springs: NavPress,  
   2007. S. 112 
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• Mohou trpět nespavostí a nesoustředěností, tím se pak zhoršují jejich studijní 
výsledky. Nebo mají naopak výborné studijní výsledky, protože se ponoří do 
studia, aby nemuseli čelit své sexuální orientaci. 

• Mohou být uzavření a vyhýbat se jakýmkoli bližším kontaktům. Nebo se 
naopak mohou skrývat mezi spoustou „přátel“, ale cítit se velmi osaměle. 

• Mohou usoudit, že sebevražda je jediným řešením z jejich pohledu 
beznadějného problému. 
 

Z výše popsaných důvodů je potřeba s mladými homosexuálně orientovanými lidmi 
jednat velice citlivě. 
 

7.3.8 Pohlavní zneužívání jako téma 

 
Tato problematika patří mezi jedno z nejzávažnějších témat na Lince bezpečí.  
 
§ 187 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku mj. stanovuje, v jakých případech se 

jedná o pohlavní zneužití:  
„(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem 

pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,   spáchá-l i čin 

uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho  dozoru, zneužívaje  jeho 

závislost i  nebo  svého postavení  a  z něho  vyplývající  důvěryhodnost i  nebo  vlivu. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná.“ 
 
Zákon  dále rozeznává jednak nepřekažení trestného činu (§367 tr.z.), který je páchán 

nebo se připravuje a neoznámení trestného činu (§368 tr.z.), tedy již ukončeného 
protiprávního jednání. Zákon vyjmenovává skutkové podstaty, které je povinností překazit či 
oznámit a jejich výčet je taxativní.  Pohlavní zneužívání a znásilnění nejsou trestné činy, které 
by podléhaly oznamovací povinnosti, ale podléhají pouze povinnosti překazit trestný čin. Na 
druhé straně zákon o sociálně-právní ochraně dětí stanoví zdravotnickým zařízením povinnost 
oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (zpravila jeho orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí) případy dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich 
lidskou důstojnost, mravní vývoj, nebo jmění, nebo pokud je podezření ze spáchání takového 
činu. 

 
V tomto smyslu je vhodné volající dítě dopředu upozornit, že pokud poskytne 

pracovníkům Linky bezpečí dostatek údajů, které by ho mohli identifikovat (jméno, příjmení, 
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bydliště, navštěvovaná škola apod.) a svěří se s tím, že bylo pohlavně zneužito, má Linka 
bezpečí zákonnou povinnost tuto informaci předat orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tím 
se zabezpečí informovanost dítěte o následcích jeho oznámení a také se mu tím poskytne 
prostor, aby se rozhodlo, zda je psychicky připravené situaci řešit. Dítěti je tak ponechána 
volba, zda se „jen“ anonymně vypovídá, nebo zda dojde k intervenci ze strany Linky bezpečí. 

 
V každém případě je vždy dítěti zdůrazňováno, že pohlavní zneužití je trestné a že 

takové jednání si k němu nikdo nesmí dovolit. Také je mu nabídnuta podpora k řešení situace. 
A především se mu dostává emocionální podpory a snahy o odejmutí pocitu viny, které dítě 
často pociťuje. 

 
Rozlišuje se několik etap sexuálního zneužívání39:  

• Dospělá osoba využívá citové potřeby a zranitelnosti dítěte za účelem získání 
sexuálních služeb. Dítě ignoruje její záměr a těší se z její pozornosti. Věří, že 
je milováno, že je jedinečné a důležité. 

• Tato osoba naléhá a podněcuje dítě, aby nešetřilo hlazením genitálií nebo aby 
se tomu podvolilo. Jestliže je dítěti více jak čtyři nebo pět let, necítí se ve své 
kůži. Je zmatené a cítí, že se děje něco špatného. Právě v této etapě je plán 
útočníka narušen, když dítě rozhodně vyjádří odmítnutí a projeví vůli to 
oznámit.  

• Útočník odměňuje dítě a vnutí mu tajemství. Dítě je nešťastné, cítí se vinno a 
stydí se.  

• Je pak vystaveno jeho výhružkám a vydírání. Ocitá se ve slepé uličce a 
propadá úzkosti. 

 
Základem prevence pohlavního zneužívání je pozornost okolí, které není lhostejné a 

naopak si všímá chování a prožívání ostatních, a znalosti dítěte týkající se této problematiky.  
 
Dítě by mělo znát40:  

• Základy a charakter sexuality, bude tak umět rozlišit zdravé sexuální chování a 
neobvyklé chování deviantní. 

• Rizika, se kterými se může setkat a jak na ně reagovat: 
- že nesmí věřit žádným slibům ani přijímat dárky od osoby, která ho někam 
láká nebo prosí o pomoc; nesmí se přiblížit k cizímu autu za účelem pomoci 
řidiči; 
- že sexuální deviant vypadá na první pohled jako slušný a hodný člověk; 

                                                 
39 ROBERT, J. Nenech si to líbit! Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím, Praha: Portál, s.r.o., 2013.  
    S. 25 
40 ROBERT, J. Nenech si to líbit! Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím. Praha: Portál, s.r.o., 2013.  
    S. 31, 43, 46 
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- že nesmí důvěřovat osobě, která s ním vyhledává příležitost k fyzickému 
kontaktu; 
- kde v případě potřeby vyhledat pomoc a jak o ni požádat; 
- že v případě podezření, že něco není v pořádku, musí okamžitě utéci; 
- že se musí se vším svěřit někomu, komu důvěřuje. 

• Kdo patří mezi blízké osoby- tzn. obyčejně ti, kdo tvoří rodinu a přátelé, s 
nimiž se rodina často vídá. A že by se bohužel mohlo stát, že osoba, která je v 
seznamu těch důvěryhodných, si důvěru nezaslouží. 

 

7.3.9 Znásilnění jako téma 

 
§ 185 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku mj. stanovuje, v jakých případech se 

jedná o znásilnění: 
„(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí 

k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,   spáchá-l i čin 

uvedený v odstavci 1 

a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se 

souloží, 

b) na dítěti, nebo 

c) se zbraní. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-l i čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, 

b) spáchá-l i takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného 

léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je 

omezována osobní svoboda, nebo 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1smrt. 

(5) Příprava je trestná.“ 

 
Chování většiny násilníků vykazuje určitý stupeň nejistoty a sebestřednosti. Znásilnění 

jim může sloužit jako určitá kompenzace bezmocnosti, kterou zažívají v běžném životě, nebo 
jako způsob vybití svého vzteku a frustrace. Obecně řečeno, muži, kteří chtějí znásilnit, se 
dělí do tří kategorií: cizí násilník, dále násilník, kterého žena zná, a násilník, který se o 
znásilnění pokusí na schůzce. Studie potvrdily, že násilníci, které již ženy dříve znaly, mají na 
svědomí přinejmenším šedesát procent všech znásilnění.41 

 

                                                 
41 MARREWA, A. Nenechte si ubližovat. Praha: Portál, s.r.o., 2002.  S. 189 
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Způsoby práce s obětí znásilnění závisí na tom, v jaké fázi reakce na tento trestný čin 
se osoba nachází ve chvíli, kdy se rozhodne vyhledat pomoc. Může dojít k tomu, že 
znásilněná osoba zavolá na Linku bezpečí relativně krátce po útoku např. z důvodu, že je pro 
ni snazší svěřit se s tímto intimním tématem anonymně než se obrátit na blízkého člověka. 
V takovém případě je důležité v první řadě zjistit, zda volající není ohrožen/a nějakým 
zraněním, které jí/mu mohlo být při útoku způsobeno, poté se věnovat ošetření emocí, dát 
klientce /klientovi dostatek prostoru k vyjádření všeho, co ji/ho trápí. Citlivý přístup 
pracovníka může být klientce/klientovi v hovoru velmi nápomocný. 

 
Situace, kdy se klient/ka svěří s prožitým traumatem později, je popsána níže. 
 
Společným bodem pohlavního zneužití i znásilnění může být způsob prožívání újmy 

oběti těchto trestných činů. Prožívání újmy lze rozdělit do několika fází (závislé na 
interpretaci autora). Např. toto rozlišení42:  

• Fáze šoku - jedinec je zaskočen kritickou událostí, poškozený, jedná 
a cítí zmateně, uplatňují se obranné mechanismy, popření nebo netečnost.  

• Fáze nastupující adaptace - oběť se s událostí vyrovnává, zpracovává 
prožívané trauma, k události se prožitkově vrací, bývá pod vlivem 
smutku, odporu, pocitů viny.  

• Fáze konečné adaptace - jedinec dochází ke konečnému zpracování 
traumatu. Jeho osobnostní založení se podílí na tom, jak dlouho trvá, než se dotyčný opětovně 
zařadí do pracovního a společenského života. 

 

Následky pohlavního zneužití nebo znásilnění 
 
Většina obětí násilných trestných činů prožívá v této extrémně zátěžové situaci stres. 

Při určitém zjednodušení lze označovat jako stres „stav organismu, který je v nebezpečí ztráty 
rovnováhy pod vlivem činitelů, jež ohrožují jeho homeostatické mechanismy. Jakýkoli faktor 
schopný narušit tuto rovnováhu, ať je původu fyzikálního (trauma, chlad), chemického (jed), 
infekčního nebo psychologického (emoce), se nazývá stresující činitel neboli stresor”43  

 
Po vystavení těmto stresorům, člověk zažívá stresovou reakci. Přílišný stres a úzkost 

mohou způsobit to, že se vyvinou např. až do úzkostné poruchy. Komplikací mohou být také 
deprese. Při nadměrném stresu může následně dojít 
k posttraumatickým poruchám, jejichž klinickým projevem je akutní stresová reakce nebo 
dokonce posttraumatická stresová porucha. 
 

Akutní stresová reakce je klinickým projevem posttraumatických poruch. Reakcí na 
závažné trauma je dezintegrace psychických funkcí mívající charakter disociativních 

                                                 
42 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. S. 16 
43 SILLAMY, N. Psychologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. S. 206 
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symptomů, což znamená, že dochází k oddělení emočního prožívání a kognitivního hodnocení 
situace. Emoční reakce na prožité trauma může být různá, např.: dočasná ztráta schopnosti 
jakkoli emocionálně reagovat (v takovém případě převládají projevy otupělosti a neúčasti), 
nebo naopak velmi silné a bouřlivé afektivní reakce doprovázené vegetativními příznaky 
(jako je třes, tachykardie, pocení).44 

 
Posttraumatická stresová porucha (dále jen PTSD) je rovněž klinickým projevem 

posttraumatických poruch. PTSD je projevem nedostatečného zpracování závažné 
traumatické zkušenosti, což se projevuje přetrváváním psychických i somatických potíží. 
Typickými příznaky PTSD jsou chronická, přetrvávající úzkost, vnitřní napětí, zvýšená 
přecitlivělost a podrážděnost se sklonem k nepřiměřeným úlekovým reakcím. Při aktivizaci 
vzpomínek na trauma reagují tito lidé intenzivními projevy akutního stresu. Mohou se projevit 
i fobické reakce. Dále se objevují suicidální myšlenky, tendence a deprese. Mohou se vracet 
pocity úzkosti, strachu a hrůzy. Chování lidí s PTSD bývá extrémní- může převažovat 
inhibice veškeré aktivity, nebo naopak přetrvávající nadměrná aktivizace, neklid a sklon k 
akcentovaným reakcím, které jsou nepřiměřené vzhledem k charakteru podnětu, který reakci 
vyvolal. Lidé trpící PTSD mají často i somatické potíže. Typické bývají poruchy spánku, 
různé bolesti, pocity únavy a vyčerpání. Také se mohou projevovat nepřiměřené vegetativní 
reakce jako je třes, pocení, hyperventilace, tachykardie, pocity nevolnosti apod. Kromě 
somatických projevů může dojít i k trvalejším změnám celé osobnosti.45 

 
PTSD je tedy velmi závažný stav, který brání oběti návrat k plnohodnotnému životu. 

Aby mohlo dojít k co nejrychlejší obnově, je potřeba svěřit se do rukou odborníka. Linka 
bezpečí může pomoci s vyhledáním kontaktů na odborníky zabývající se touto problematikou 
(psychologové, psychoterapeuti, případně specializovaná centra pomoci jako např. Bílý kruh 
bezpečí). 

7.3.10 Obtěžování na internetu jako téma 

 
V některých případech se na Linku bezpečí dovolávají děti, které na internetu obtěžuje 

cizí nebo známá osoba, případně je někdo láká na schůzku. 
 
Je potřeba si uvědomit, že dospívání v době internetu není o nic lehčí, než bylo dříve, 

spíše naopak! Bezpečnost dětí na internetu je možno zvýšit dodržováním následujících 
pokynů46: 

• Rodiče by si měli s dětmi povídat o tom, jak čas na internetu tráví a dosáhnout 
toho, aby se jim děti svěřovaly s případnými problémy při používání internetu 

                                                 
44 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. S. 429 
45 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. S. 429 
46 TROJAN, O. Jak mluvit s dětmi o sexu. Praha: Fragment, 2009. S. 124 
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• Rodiče by měli naučit děti věřit instinktům a pocitům. Pokud je, když jsou on-
line, něco znepokojuje, měly by se svěřit někomu dospělému. 

• Jestliže děti navštěvují konverzační místnosti (chatují), používají programy 
zasílání rychlých zpráv (IM), nebo provádějí na internetu jiné činnosti 
vyžadující identifikaci uživatele pomocí přihlašovacího jména, měli by se 
rodiče přesvědčit, že dítě neprozrazuje žádné osobní informace. 

• Rodiče by měli trvat na tom, aby děti nikdy neposkytovaly svou adresu, 
telefonní číslo ani žádné jiné osobní informace, včetně toho, kam chodí do 
školy nebo kde si rády hrají. 

• Děti by se měly naučit, že rozdíl mezi dobrým a špatným platí na internetu 
stejně jako v reálném životě. 

• Dětem by mělo být ukázáno, jak mají respektovat ostatní uživatele online. Děti 
by měly pochopit, že pravidla slušného chován zůstávají stejná i při práci 
s počítačem. 

• Rodiče by měli dětem důrazně stanovit a vyžadovat, že se nikdy nesmí 
setkávat s přáteli z internetu osobně bez přítomnosti důvěryhodné dospělé 
osoby. Tento zákaz může být dětem vysvětlen tak, že lidé, s nimiž se seznámí, 
nemusí být těmi, za které se vydávají. 

• Děti by měly být poučeny, že ne vše, co si přečtou nebo uvidí na internetu, je 
pravda. 

Pokud by k obtěžování dítěte na internetu již došlo, je možné tuto skutečnost nahlásit 
provozovateli dané webové stránky, případně organizacím, které se přímo tímto zabývají, a to 
i on-line. 

7.3.11 Sexuální deviace jako téma 

 
Rozeznáváme různé typy deviantního chování. Weiss (2011) rozlišuje v zásadě 

sexuální deviace dvojího druhu- deviace v aktivitě a deviace v objektu, tyto dva druhy pak 
dále člení. Deviace v aktivitě jsou charakterizovány jako poruchy ve způsobu dosahování 
sexuálního vzrušení a uspokojení. Mezi jejich hlavní představitele lze zařadit:  

• voyerismus (vzrušení je u této deviace dosahováno sledováním intimního 
počínání nic netušících anonymních objektů) 

• exhibicionismus (vzrušení je dosahováno odhalováním genitálu před 
neznámými ženami či dívkami) 

• frotérismus (zde je vzrušení dosahováno třením se o anonymní, neznámé 
ženské objekty v tlačenicích) 

• tušérství (u tušéra je dosahováno vzrušení pomocí doteků na intimních místech 
anonymních ženských objektů)  

• patologickou sexuální agresivitu (vzrušení a uspokojení je dosahováno 
překonáváním odporu napadeného anonymního ženského objektu a 
minimalizací jeho kooperace) 
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• agresivní sadismus (dochází ke znehybnění oběti a k vyloučení jakékoli 
erotické součinnosti, jde o predátorské chování k oběti jako kořisti) 

• sadomasochismus (zde je vzrušní dosahováno dominancí, totální kontrolou 
objektu) 

• jiné podobné poruchy. 
 
Jako deviace v objektu se pak označují kvalitativní poruchy sexuální motivace 

charakterizované neadekvátním zaměřením erotické touhy, tedy tím, na jaký objekt je 
orientována sexuální apetence. 

 
Patří sem především: 

• pedofilie (u této deviace jde o erotické/erotosexuální zaměření na objekty 
v prepubertálním věku- tzn. na chlapce a dívky bez znaků dospívání, u nichž 
pedofil preferuje jak fyzickou nezralost, tak i jeho dětské chování) 

• fetišismus (jde o erotické zaměření na neživé předměty nebo části těla, které 
zastupují normální sexuální objekt) 

• transvestitismus (vzrušení je u této deviace dosahováno převlékáním se do šatů 
opačného pohlaví, event.. i vystupováním v roli opačného pohlaví). 

 

7.4 Zneužití Linky bezpečí 
 
Na Linku bezpečí se dovolávají i tzv. onanisté, kteří již byli zmíněni v kapitole 

popisující výhody a nevýhody TKI. Jedná se především o dospělé muže, kteří konzultantům 
popisují smyšlené problémy dítěte nebo dospívajícího (někdy sexuálního charakteru, což ale 
není pravidlem), které vydává za své vlastní. V těchto případech obvykle neodpovídá nižší 
věk, který volající uvádí, jeho hlasovému projevu v telefonu. Nemůže se však jednat pouze o 
tento jediný nesoulad, protože při telefonování dochází někdy k určitému zkreslení hlasů. 
Dalším rozpoznávacím znamením může být zrychlený dech, protože tito onanisté si pomocí 
telefonického hovoru uspokojují své sexuální potřeby. 

 
Tyto hovory na dětskou krizovou linku opravdu nepatří, což bývá zneuživateli Linky 

bezpečí vždy vysvětleno a hovor s ním je následně ukončen. Přesto tyto hovory bývají pro 
konzultanty náročné a to především z důvodu obtížnější rozpoznatelnosti a následného 
vysvětlování volajícímu, co pracovník slyší a jak si např. dané zvuky vykládá. Také samotný 
fakt, že se pracovník krizové linky s tímto způsobem zneužití setkává, mu může způsobovat 
nepříjemné pocity. 
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8 Konzultanti Linky bezpečí a jejich podpora pro hovory 
se sexuální tématikou 

 
Na Lince bezpečí pracuje 80-100 konzultantů střídajících se v ranních, odpoledních, 

večerních a nočních službách. Je zde uveden počet 80- 100 pracovníků z toho důvodu, že zde 
dochází k určité fluktuaci zaměstnanců, protože mnoho z nich jsou studenti, kteří se např. po 
absolvování vysoké školy vrací zpět do rodného města, nebo např. ukončují pracovní poměr 
na LB při nalezení hlavního pracovního poměru, který je plně vytěžuje. Začátkem roku 2014 
bylo konkrétně vedeno v personální evidenci LB 87 konzultantů v I.- III. kategorii a 8 
konzultantů ve IV. kategorii.  

 
Zde uvedené dělení konzultantů do jednotlivých kategorií má svá určená pravidla. 

Zařazení konzultanta do určité kategorie závisí především na délce praxe a absolvovaném 
následném vzdělávání. Postup do vyšší kategorie je podmíněn absolvováním postupového 
náslechu. Pro postup do III. a IV. kategorie je třeba ještě absolvovat krátkodobý výcvik 
organizovaný LB. Význam jednotlivých kategorií: I. kategorie- konzultant (do této kategorie 
spadají všichni nově nastupující pracovníci), II. kategorie- samostatný konzultant (od této 
kategorie může pracovník sloužit i na nočních směnách, pokud splní další podmínky dle 
platných metodických pokynů), III. kategorie- asistent náslechu (kromě vedení hovorů 
zaučuje i nové pracovníky ještě před samostatným započetím práce na LB), IV. kategorie- 
externí intervizor (na rozdíl od ostatních konzultantů může plnit další funkci- dle potřeb 
organizace zastoupit nepřítomného/zaneprázdněného kmenového intervizora převzetím dané 
pracovní směny). 

 
Základní náplní práce konzultanta LB během služby je vedení hovorů s klienty 

organizace, obsluha ústředny LB, kterou prochází všechny příchozí hovory, a provedení 
záznamů hovorů do počítačového programu.  

 
Ze strany organizace existuje několik podpůrných činností k rozvoji zaměstnanců a 

dalších prostředků pro zvýšení komfortu při práci . Jsou jimi: 
 

8.1 Systém vzdělávání  
 
Každý konzultant musí před zahájením činnosti na Lince bezpečí absolvovat 

všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci a kurz Specifika Linky bezpečí. V rámci 
výcviku také absolvuje náslechy na Lince bezpečí, kde nejprve poslouchá zkušenější kolegy, 
poté s jejich dohledem sám vede první hovory. Po absolvování několika desítek hodin 
náslechů a vstupního kontrolního náslechu začíná konzultant samostatně pracovat. Po 
odpracování 150 hodin následuje další kontrolní náslech, který se opakuje vždy jednou za půl 
roku. Kromě kontrolních náslechů na Lince bezpečí fungují i výcvikové náslechy, které 
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konzultant provádí s intervizorem (viz níže podkapitola Intervize), kterého si sám zvolí, navíc 
u výcvikových náslechů zůstává na konzultantovi i volba, na čem konkrétně by chtěl v 
hovorech nejvíce zapracovat, v čem se zdokonalit. 

 
Linka bezpečí poskytuje svým zaměstnancům vzdělávací programy určené k dalšímu 

vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších pracovníků ve 
smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě již zmíněných náslechů pořádá 
mnoho dalších aktivit- jedná se o propracovaný tzv. kreditní systém závazný pro všechny 
konzultanty (každá vzdělávací aktivita je ohodnocena několika kredity a konzultant musí 
každý rok dosáhnout minimálního počtu padesáti kreditů ke splnění podmínek práce na LB). 
Linka bezpečí pořádá většinu vzdělávacích aktivit (jako jsou workshopy, přednášky či 
nahrávání cvičných hovorů) z vlastních zdrojů- vedou je intervizoři LB, případně i sociální 
pracovníci. Výjimkou jsou některé přednášky, které vedou externí odborníci- např. beseda 
s gynekoložkou, či bálintovská skupina. 

 
Zmíněná přednáška s gynekoložkou může být vhodným aktivizujícím podnětem 

například pro konzultanty, kteří si sexuální problematiku stanovili v tzv. plánu osobního 
rozvoje (POR) s intervizorem (v rámci POR si konzultant stanovuje zakázku, jakýsi osobní 
cíl, na kterém by chtěl v průběhu určitého časového období pracovat). Další vhodnou 
aktivitou může být nahrávání cvičných hovorů, kde si konzultant, který se rozhodl pracovat 
např. na hovorech se sexuálními tématy, určí, jaký typ klienta nebo jaké konkrétní téma 
hovoru mu činí potíže a jeho přítomný kolega se poté v jiné místnosti pokusí pomocí telefonu 
takový hovor/klienta ztvárnit. Takový cvičný hovor představuje pro konzultanta bezpečné 
místo, kde si může vyzkoušet i extrémní reakce. Po skončení hovoru kolega „klient“ sdělí 
konzultantovi, jak se v pozici klienta cítil a jak na něj konzultant celkově a v různých 
momentech hovoru působil. Poté dojde k přehrávání hovoru po krátkých úsecích a rozboru 
jeho jednotlivých částí s dvěma přítomnými intervizory dle potřeb přítomných účastníků. 

 
Workshopy (WS) se na Lince bezpečí pořádají na různá témata a většinou se v nich 

propojuje předávání teoretických poznatků se samostatnou nebo společnou prací konzultantů. 
Workshop si člověk také vybírá dobrovolně dle tématiky, která ho zajímá. Každoročně jsou 
pořádány workshopy zaměřené na sexuální problematiku. Přínosem workshopu v této oblasti 
může dle autorčina průzkumného šetření být například nácvik vysvětlování pojmů ze sexuální 
oblasti v bezpečném prostředí; nalezení inspirace od ostatních, jak vysvětlovat některé pojmy; 
nebo například sepsání „mýtů o sexu“, které konzultanti sami v dětství a dospívání slyšeli. 
 

8.2 Intervize 
 
Intervize bývá někdy považována za ekvivalent peer supervize, tedy supervize mezi 

sobě rovnými kolegy, které chybí řídící a kontrolní složka. Peer supervize poskytuje podporu, 
popř. nové informace. Jaklová a Reitmayerová (2007) intervizí rozumí ten druh supervize, 
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kdy není přítomen externí supervizor a intervize je vykonávána uvnitř organizace některým 
z jejích kmenových pracovníků. Může se jednat o jednoho stálého člověka, který intervizi 
vykonává po delší dobu, nebo se v roli intervizora mohou pracovníci střídat. 

 

V provozní realitě SLB je intervize považována za nedílnou součást supervize 
v organizaci, je poskytována interními pracovníky, intervizory. Role intervizora je dle Jaklové 
a Reitmayerové (2007) v mnohém komplikovanější než role externího supervizora. S rolí 
intervizora se u pracovníka začíná kumulovat více rolí a je nutné je precizně oddělovat. Jejich 
splynutí může být matoucí jak pro intervizora samotného (nejasnost kompetencí), tak pro 
celou intervidovanou skupinu. S tím souvisí i důsledné vyjasnění kompetencí souvisejících s 
jeho rolí intervizora. Intervizor může být sám emočně zapojen do problematické situace a je 
pro něj náročné udržet si nadhled. Pro tyto situace mnohdy pomáhá opravdu pečlivě vymezit 
zakázku i způsob práce intervizní skupiny, tím se pro všechny stává situace přehlednější, sami 
se v ní mohou lépe orientovat. Stejně jako u supervize by zde mělo platit pravidlo nesdělování 
informací z intervizního setkání mimo tato setkání. 

 
Náplní práce intervizorů na Lince bezpečí je především řízení směn na Lince bezpečí, 

což znamená i poskytování ad hoc supervize v průběhu směny dle aktuálních potřeb, pomáhat 
s vedením obtížných hovorů jednotlivých konzultantů nebo je převzít např. v případě, kdy se 
konzultant díky vývoji situace necítí na to, aby hovor sám dál vedl, nebo pokud intervizor 
usoudí, že je to z nějakých důvodů nutné. Intervizoři také zajišťují intervence LB ve prospěch 
klientů (kontakt se sociálními pracovníky, zdravotnickou záchrannou službou, policií atd.), 
pokud klient není schopen zajistit si následnou pomoc sám. Intervizoři také vedou neodkladné 
hovory s volajícími, pro něž není linka primárně určena. 
 
 Pokud hovoříme o propojení intervize na LB a sexuální tématiky, konzultanti mají 
možnost se na intervizora směny kdykoliv v průběhu služby obrátit se svými dotazy nebo 
nejasnostmi. Dále mají možnost přivolat si intervizora přímo k určitému hovoru- u některých 
typů hovorů (např. s tématem pohlavního zneužívání) je vyloženě stanovena povinnost 
informovat intervizora o takovém probíhajícím hovoru, ale i u jiných hovorů, který se 
například konzultantovi z různých příčin nevede ideálně (může se jednat např. o podezření ze 
zneužití Linky- podezření, že volající se v průběhu hovoru uspokojuje), je možné intervizora 
požádat o spolupráci při hovoru, intervizor se po vznesení této žádosti sám dostaví, pokud 
není zaneprázdněn, v opačném případě zajistí podporu konzultantovi prostřednictvím jiného 
zkušeného kolegy. 

 

8.3   Debriefing  
 

Debriefing (z angl. debrief- podat hlášení) popisuje spolu s defusingem (z angl. 
defuse- zbavit situaci výbušnosti) dva stupně krizově-intervenční techniky pro vyrovnání se 
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s traumatizující událostí (většinou se situací hromadného neštěstí). Mohou být použity 
individuálně, obvykle se však provádějí ve skupině. Na počátku uvedených metod bylo 
v osmdesátých letech dvacátého století zjištění, že oběti katastrof jsou zaskočeni svými 
vlastními pocity, které do té doby nepoznaly. Druhým zdrojem vytvoření technik byla obava o 
výkonnost a duševní pohodu záchranářů. Bylo třeba zavést metodu, která by pomáhala 
jednotlivým skupinám obětí vyrovnat se s (hromadným) neštěstím.47 

 
Debriefing je důležitou součástí supervize na Lince bezpečí, kterou zajišťují také 

intervizoři. Jedná se o pravidelnou třicetiminutovou aktivitu na konci směny, které se účastní 
všichni končící konzultanti v místnosti oddělené od pracovního prostoru. Debriefing má 
určenou základní strukturu, mívá ale neformální ráz. Debriefing je uveden intervizorem a 
jednotliví konzultanti postupně dostávají prostor k vyjádření svých postřehů a pocitů z právě 
proběhlé směny. Při debriefingu je důraz kladen na vyjádření a sdílení emocionálního 
zatížení, které konzultanti mohou nabýt v průběhu směny a které by si díky dobře vedenému 
debriefingu neměli „nést“ domů, měli by ho ponechat na debriefingu. Přítomným se dostává 
podpory, zpětné vazby a konstruktivní kritiky od intervizora a od ostatních kolegů.  Také je 
zde prostor pro sdílení zkušeností a pro dílčí vzdělávání. Pracovníci také získávají informace 
o činnostech, které budou probíhat v organizaci, o veškerých novinkách a povinnostech. 

  
Pokud opět hovoříme o debriefingu v souvislosti se sexuální tématikou, může být 

užitečné předešlý hovor na směně týkající se sexuality poté rozebrat ještě na závěrečném 
debriefingu, kde intervizor nebo ostatní kolegové mohou nabídnout své názory na danou věc a 
průběh hovoru, nové podněty apod. 

 

8.4 Pracovní prostředí 
 
Pro mnoho pracovníků je k podávání výborných výkonů v zaměstnání důležitým 

faktorem kromě finanční a jiné motivace i příjemné pracovní prostředí. To Linka bezpečí 
svým zaměstnancům bezesporu poskytuje. Budova, ve které sídlí Linka bezpečí, se nachází 
uprostřed zeleně rozlehlého parku a z oken pracoviště je tak poskytnut uklidňující výhled do 
korun stromů. Také pracovní přestávky člověk může trávit na čerstvém vzduchu v přírodě. 
Samotné pracoviště, ve kterém jsou shromážděni konzultanti, je situováno na slunném místě, 
proto celá místnost působí velmi prosvětleným dojmem. Jedinou nevýhodou může být to, že 
jednotlivá konzultantská stanoviště jsou z důvodu možná nedostačující velikosti pracoviště 
umístěna v nevelkých vzdálenostech od sebe. To může způsobovat potíže především během 
odpoledních směn, kdy je koncentrace konzultantů na pracovišti nejvyšší a hrozí tedy riziko 
zvýšeného hluku. Jak vyplynulo z průzkumného šetření, konzultantům kromě hluku někdy 
může vadit také skutečnost, že je mohou poslouchat kolegové, kteří zrovna žádný hovor 
nevedou, což může být nepříjemné obzvláště v hovorech s intimní tématikou. 

                                                 
47 VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2007. S. 381 
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Některý hovor se sexuální tématikou může být pro konzultanta psychicky velmi 

náročný (pro každého konzultanta představuje náročný hovor se sexuální tématikou něco 
jiného- viz praktická část této práce), proto má každý pracovník po takovém hovoru možnost 
využít dalších psychohygienckých prostředků- kromě již zmiňovaného debriefingu po službě 
nebo promluvě s intervizorem přímo po hovoru je možné se na chvíli projít; uvařit si ve 
vedlejší kuchyňce, která je k dispozici, například čaj; na chvilku se zavřít v debriefingové 
místnosti a být na okamžik jen sám se sebou; použít antistresový míček; svěřit se se svými 
pocity někomu z kolegů, kteří zrovna také nehovoří s žádným klientem; nebo přinejmenším 
aspoň na chvilku zmáčknout tlačítko, jehož červené světlo dává kolegovi na ústředně 
znamení, že dotyčný ještě není připraven přijmout další hovor.  

 
Dobu čekání na první nebo další hovor si lze zpříjemnit čtením odborných časopisů 

nebo publikací, které si lze přímo na pracovišti půjčit. Celodenní sezení v kancelářské židli 
také není úplně ideální, i to si Linka bezpečí uvědomuje, proto konzultantům jako možnou 
alternativu k sezení poskytuje i velké gymnastické míče. Linka bezpečí navíc také nepopírá 
svého tvořivého ducha, proto jsou po pracovišti rozvěšené různé veselé básně vlastní tvorby a 
také pestré nástěnky s fotografiemi ze společných výjezdových akcí. 
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9 Výzkumné šetření 
V této kapitole lze najít způsob tvorby a zpracování dotazníků a rozhovorů a také 

jejich vyhodnocení v grafické podobě i slovní.  

9.1 Cíl výzkumného šetření 
 
 Cílem dotazníkového šetření je především zjistit odpovědi na otázky týkající se 
podpory konzultantů Linky bezpečí pro hovory se sexuální tématikou. Tedy analyzovat, jaké 
typy hovorů jsou pro konzultanty nejnáročnější, co konzultantům pomáhá přímo v hovorech 
s dětmi, na co se mohou pracovníci spolehnout díky jejich osobnostnímu nastavení, jakou 
úlohu sehrávají intervizoři směny, v čem je jim nápomocná organizace a systém dalšího 
vzdělávání.  
 
 Cílem následných osobních rozhovorů s oslovenými konzultanty Linky bezpečí je 
upřesnění zjištění získaná z dotazníkového šetření a hlubší zamyšlení nad hovory se sexuální 
problematikou z pohledu konzultantů, na která je při rozhovorech také větší časový prostor. 
 

9.2 Metody  

Pro dosažení co nejvyššího počtu respondentů dotazníkového šetření bylo potřeba 
z velkého množství otázek vztahujících se k sexuální tématice na Lince bezpečí vyselektovat 
pouze ty základní, nejzásadnější, aby byli respondenti ochotni dotazník vyplnit a příliš je 
nezatížil z časového hlediska. 

 
Proto bylo následně přistoupeno k realizaci několika osobních rozhovorů, ve kterých 

byla daná problematika prodiskutována detailněji. 

9.2.1 Dotazníkové šetření 

Sběr dat v dotazníkovém šetření proběhl v průběhu měsíce března 2014 pomocí 
dotazníku umístěného na webovou stránku. Odkaz na internetovou stránku byl odeslán všem 
konzultantům v I.- III. kategorii. Dotazníky byly vyhodnoceny po uzavření možnosti jejich 
vyplnění, které bylo časově omezeno lhůtou jednoho měsíce od zveřejnění. V průběhu této 
doby však bylo potřeba konzultanty oslovit několikrát, aby byl výsledný počet respondentů co 
nejvyšší. 

 

9.2.2 Rozhovory 

Získávání respondentů proběhlo způsobem zveřejnění nabídky k účasti na 
rozhovorech konzultantům pomocí emailu, některé konzultantky byly osloveny přímo díky 
osobní známosti. Rozhovorů se nakonec zúčastnilo celkem sedm žen ve věkovém rozmezí 26-
36 let. Složení respondentů není bohužel zcela vyvážené- naprosto chybí rozhovor se 
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zaměstnancem v první kategorii, protože nikdo z této skupiny zájem o participaci na 
rozhovoru neprojevil. 

 
Samotné provedení rozhovorů proběhlo v šesti případech v kavárnách v Praze, 

v jednom případě v bydlišti konzultantky v místě, které nebudu uvádět, abych neohrozila 
anonymitu, kterou jsem jí zaručila; a v jednom případě z důvodu časové vytíženosti 
konzultantky přes skype. Rozhovory s vybranými konzultanty poté proběhly v měsíci dubnu 
2014. Bylo rozhodnuto pro kvalitativní přístup zkoumání. Tento přístup dle Miovského 
(2006) využívá principů jedinečnosti a neopakovatelnosti, kontextuálnosti, procesuálnosti a 
dynamiky, kdy pro popis, analýzu a interpretaci nekvantifikova(tel)ných vlastností 
zkoumaných fenoménů naší reality využívá kvalitativních metod. 

 
K variantně kvalitativního přístupu bylo přistoupeno zejména z toho důvodu, že bylo 

velmi náročné zajistit vyhovující počet osob pro tyto rozhovory a najít dostatečný počet osob 
pro kvantitativní průzkum by bylo v daných podmínkách nereálné. Hlavní příčina komplikací 
v domlouvání schůzek spočívala v tom, že jednotlivé konzultantky mají mnoho vlastních 
aktivit (studium, zaměstnání, případně rodinu) a některé ani nežijí v Praze- bydlí a pracují 
(případně studují) ve městech poměrně vzdálených od hlavního města a pouze občasně 
dojíždí na Linku. K uskutečnění rozhovorů bylo potřeba kompromisů z obou stran. 

 
Každý rozhovor byl veden s jedním konzultantem, trval přibližně třicet až čtyřicet 

minut a byl nahrán na záznamové zařízení, následně byl proveden doslovný přepis těchto 
zvukových záznamů (resp. doslovný přepis v částech, které se týkaly zkoumané problematiky, 
osobní témata nesouvisející s tématem byla z pochopitelných důvodů vynechána) a jejich 
analýza. 

 

9.3 Instrument  
Jako instrumenty pro praktickou část této diplomové práce byly tedy použity: 
1) Dotazník 
2) Rozhovor 

 
Grafickou podobu dotazníku s jeho přesným zněním lze najít v příloze č. 1 v úplném 

závěru předkládané diplomové práce a doslovný přepis všech sedmi rozhovorů v příloze č. 2. 
 

Dotazník obsahoval: 
1) Základní údaje- pohlaví, věk, dosažené vzdělání, doba trvání pracovního úvazku 

na Lince bezpečí, zařazení pracovníka do určité kategorie  
2) Otázky vztahující se k sexuální tématice 
 
Co se týká rozhovorů, jednalo se o polostrukturované osobní rozhovory. Tyto 

rozhovory lze rozdělit podobně jako dotazník na několik tematických okruhů, které jsou však 
zpracovány podrobněji: 
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1) Základní údaje- pohlaví, věk, dosažené vzdělání, doba trvání pracovního úvazku 
na Lince bezpečí, zařazení pracovníka do určité kategorie  

2) Doplňující údaje týkající se obecně práce na Lince bezpečí 
3) Otázky vztahující se k sexuální tématice 

9.4 Soubor 
 

 Jak bylo již zmíněno v teoretické části, na Lince bezpečí pracuje v I.-III. kategorii 
celkem 87 konzultantů a dále několik dalších konzultantů v nejvyšší IV. kategorii. Odkaz na 
dotazník byl prostřednictvím sociálního pracovníka Linky bezpečí rozeslán všem 
konzultantům, kteří v současnosti působí v I.- III. kategorii.48 Počet respondentů pro 
dotazníkovou část byl 52 osob, které byly ochotny dotazník vyplnit. Rozhovor pak poskytlo 
sedm vybraných a oslovených osob, které s jeho realizací souhlasily. U obou skupin 
převažovaly ženy, v rozhovorech dokonce měly stoprocentní zastoupení, protože na Lince 
bezpečí velmi zřetelně převažují pracovnice ženy nad muži. 
 

9.5 Interpretace výsledků  
Na tomto místě jsou nejprve interpretovány výsledky dotazníkového šetření, poté 

výsledky osobních rozhovorů, v závěru jsou pak obě tyto části porovnány v nejdůležitějších 
bodech. 

                                                 
48 Konzultanti ve IV. kategorii nebyli do výzkumného šetření zařazeni z toho důvodu, že jejich práce 

spočívá již i v intervizorské činnosti. 
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9.5.1 Dotazníkové šetření 

 
První graf značí, že mezi respondenty odpovídajícími na dotazníkové šetření značně 

převažují mladí lidé do 35 let, což odpovídá i celkovému personální složení této organizace. 

 
 Druhý  graf ukazuje převahu ženského pohlaví respondentů, což také odpovídá 
dlouhodobé personální situaci v organizaci, jak již bylo zmíněno výše v textové části. 
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 Nejvíce respondentů dotazníku pracuje na Lince bezpečí jako konzultanti II. kategorie, 
což odpovídá celkové složení konzultantů LB, kde rovněž převažují konzultanti II. kategorie. 

 
 Mezi respondenty jsou nejvíce zastoupeni pracovníci sloužící na Lince bezpečí déle 
než čtyři roky, což přesně neodpovídá celkovému poměrnému zastoupení konzultantů 
v organizaci. Jedním z důvodů může být to, že déle sloužící pracovníci autorku této 
diplomové práce lépe osobně znají a mohou mít tedy vyšší motivaci vyplnění dotazníku. 
Dalším důvodem může být např. to, že lidé déle pracující pro určitou organizaci ze sociální 
sféry mohou být schopni snadněji vyjádřit své postoje k práci v organizaci, jasněji formulovat 
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výhody a rizika dané pozice, a proto mohou projevovat větší aktivitu při žádostech o vyplnění 
dotazníků týkajících se jejich dlouhodobé činnosti. 

 
 Tento graf znázorňuje, že většina konzultantů má sexuální tématiku spojenu zejména 
s různými sexuálními aktivitami, s otázkou antikoncepčních metod, sexuální orientace, 
dospívání, těhotenství a partnerských vztahů. Zajímavý je údaj, že partnerské vztahy v této 
tématice zmínila téměř polovina odpovídajících respondentů i přesto, že v 
poměrně uspořádaném programu Linky bezpečí pod kolonkou sexuální tématiky výslovně 
vymezeny ve výběrové nabídce nejsou. To může ukazovat na to, jak silně samotní konzutlanti 
vnímají tématiku sexuality propojenu s partnerskými vztahy. Problematika sexuálních deviací 
byla v reakcích respondentů zastoupena pouze několikrát, což může být dáno její velkoou 
specifičností a také tím, že konzultanti často v odpovědích uváděli několik základních témat a 
dále připojili poznámku, že tam samozřejmě mohou být zařazena ještě další nezmíněná, kam 
by jistě spadalo i toto téma, které by si konzultanti pravděpodobně vybavili, pokud by nebyli 
v určité časové tísni (časovou tísní je myšleno to, že málokdo chce nad odezvami na dotazník 
strávit nadměrně mnoho času, který může dotyčný věnovat jiným aktivitám). 
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 Tento sloupcový graf znázorňuje, které hovory považují konzultanti subjektivně za 
nejnáročnější z hlediska jejich vedení, kde významnou roli může hrát např. emoční naladění 
klienta, případně emoční stránka nebo složitost závažného tématu, typ klienta apod. 
Z odpovědí lze vyčíst, že nejvýše se na hodnotící škále umístily dle hodnocení respondentů 
zejména hovory s tzv. onanisty, které mohou být nepříjemné z mnoha důvodů (viz kap. 7.4) a 
také hovory s tématikou sexuálního zneužívání a znásilnění, což je jedno z nejvážnějších 
témat, které se na Lince bezpečí objevuje. V kap. 7.3.7 a 7.3.9 teoretické části je popsáno, 
v čem mohou být tyto hovory složité a odpovědi konzultantů v dotazníku i v osobních 
rozhovorech vše potvrzují. Další výraznou položku představují testovací hovory, které se 
v kontextu sexuální tématiky nemusí také vést jednoduše, avšak je potřeba je brát jako 
důležitou součást práce na krizové lince, protože mají svůj význam popsaný na začátku 
kapitoly 7. Na stejné úrovni jsou i hovory, ve kterých klient uvádí naprosto odlišné morální 
hodnoty a postoje než konzultant. Může se jednat např. o otázku využití možnosti zákonem 
povolené interrupce (viz kap. 7.3.5), či o klienta libujícího si v rizikovém sexuálním chování, 
které může vést mj. k přenosu pohlavních chorob (kap. 7.3.6 ), nebo klienta preferujícího 
násilný způsob sexuálních aktivit k uspokojování vlastních sexuálních potřeb. Poslední 
položkou, která se umístila na stejném místě, jsou hovory, ve kterých klient někdy úmyslně 
zabíhá do přílišných podrobností, do nejrůznějších detailních popisů. Na hovory s těmito typy 
klientů pak navazují telefonáty s jinak manipulujícími klienty. 
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 Větší části respondentů se někdy přihodilo, že je děti překvapily nebo zaskočily 
nějakou otázkou z oblasti sexuální problematiky. Při bližším šetření poté konzultanti v šesti 
případech odpovídali, že je často překvapuje, jak zkreslené informace o sexu se k dětem 
dostávají (např. z důvodu sledování pornografických materiálů). Konzultanty také někdy 
zaskočí žádost o podání různých informací- např. ohledně neobvyklých sexuálních poloh, 
názvů některých sexuálních praktik, které pracovníkům nejsou příliš známy, nebo vysvětlení 
kde přesně se nachází určitá část pohavního orgánu a jak vypadá, nebo také osobní dotazy 
směřované na pracovníka. Poslední kategorií, kterou konzultanti ve svých odpovědích 
uváděly, byly konkrétní zkušenosti z hovorů. Konzultanti tedy zmiňovali dotazy nebo sdělení 
dětí, se kterými se během své práce setkali a která je překvapila- např. „Může následkem 
znásilnění pak docházet k ženské ejakulaci?“, „Je opravdu příjemný orální sex po vycucání 
hašlerky?“, „Viděl jsem, jak táta líže mámu mezi nohama- to budu muset taky dělat, až budu 
velkej?“, apod.  
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 Tento graf ukazuje, že většina konzultantů zohledňuje věk klienta v každém hovoru o 
sexu, někteří konzultanti pak pouze v případech, kde usoudí, že je věk potřeba zohlednit např. 
ze zákonných či jiných důvodů. 

 
 Převaha respondentů, kteří jsou na diferenciaci hovorů se sexuální tématikou 
připraveni pouze částečně, může naznačovat, že u těchto konzultantů nejsou stoprocentně 
naplněny potřeby vstupního či následného vzdělávání v oblasti vývoje dětí a komunikace 
s různými věkovými skupinami dětí. Příčinou neúplné připravenosti může být také neochota 
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k samostudiu či velmi omezené časové možnosti konzultanta ke sbírání zkušeností z oblasti 
komunikace s dětmi různých věkových kategorií o sexu. 

 
 Velmi příznivý výsledek pro Linku bezpečí v tom, že jako organizace neztěžuje svým 
konáním, pravidly nebo pracovním prostředím apod. ve většině případů konzultantům jejich 
práci. Čtyři pracovníci postrádají více soukromí pro hovory o intimních tématech, není pro ně 
komfortní hovořit s dětmi o sexu v případě, kdy je mohou se zaujetím poslouchat další 
přítomní pracovníci. Třem konzultantům nevyhovují dle jejich názoru nedostatečně nastavené 
hranice ohledně toho, co vše dětem říkat. Dvěma naopak připadá, že by konzultanti měli 
dostat možnost více hovor vést dle vlastního uvážení, projevovat své názory. Jeden konzultant 
pociťuje přílišný tlak organizace na nevymezování se vůči některým sexuálním hovorům a 
přílišné věnování se každému klientovi dopodrobna. 
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 Největší procentní zastoupení těch, které nic nenapadá, může souviset s celkovou 
spokojeností v oblasti, jak organizace připravuje konzultanty na hovory se sexuální tématikou, 
případně jakou péči konzultantům po náročných hovorech věnuje, což by ale více odpovídalo 
možnosti „nic nepotřebuji“, která se v odpovědích zařadila na třetí místo. Další možností je, 
že konzultanty nenapadalo nic při vyplňování tohoto dotazníku, ale možná by je něco napadlo 
v hovoru nebo po hovoru se sexuální tématikou.  

 
 Z tohoto grafu lze vyčíst, že nejvíce využitelné pomoci, které se konzultantům 
dostává, pochází od zkušenějších kolegů, intervizorů, ze sytému vzdělávání a také 
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z celkového přístupu organizace k sexuálním tématům. Tento výsledek potvrzuje důležitost 
intervize z kap. 8.2. 

 
 Graf ukazuje, že většina konzultantů je spokojena se systémem vzdělávání této 
organizace. Co je pro konzultanty v tomto vzdělávání nejvíce nápomocné, bylo součástí 
zkoumání v následující otázce. Ti, kteří nejsou úplně spokojeni s tím, jakým způsobem 
probíhá proškolování konzultantů LB, měli možnost své konkrétní připomínky uvést v otázce 
číslo 11 tohoto dotazníku. 
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 Z tohoto sloupcového grafu vyplývá, že z hlediska systému vzdělávání probíhajícím 
v rámci organizace celoročně, je pro konzultanty nejzásadější možnost sdílet zkušenosti 
s kolegy, případně se jimi nechat inspirovat, což Linka bezpečí na svých vzdělávacích akcích 
jistě umožňuje, protože na většině workshopů je při práci ve skupině dána každému 
pracovníkovi možnost vyjádřit se, jak by probíranou situaci řešil, co by mu připadalo jako 
nejefektivnější řešení. Dále je pak pro konzultanty důležitá určitá otevřenost organizace 
samotné v přístupu k sexuálním tématům a taé podpora pro práci se sexuálními tématy a 
možnost sdílení pocitů z hovorů o sexuálních tématech jednak s ostatními účastníky 
vzdělávání a také s přítomnými intervizory, kteří edukativní činnost vedou. Někteří 
konzultanti oceňují možnost dozvědět se praktické informace ze sexuální oblasti, kteoru jsou 
předatelné klientům. Osm oslovených konzultsantů považuje za nejpřínosnější možnost 
odvést si hovor s touto tématikou cvičně, v bezpečném prostředí kurzu, kde nehrozí žádná 
újma klientovi. Čtyřem pracovníkům vyhovuje také normalizace daného tématu na 
vzdělávacích akcích- pro některé konzultanty může být snazší odvést kvalitně hovor se 
sexuální tématikou ve chvíli, kdy si zvědomí, že by toto intimní téma mohli brát stejně jako 
každé jiné téma, se kterým se děti a dospívající na Linku bezpečí obrací. 
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 Většina dotázaných je se systémem vzdělávání v současné podobě spokojena. Patnáct 
respondentů pak uvedlo konkrétní náměty, které by dle nich vedly k vyšší kvalitě systému 
vzdělávání Linky bezepčí. Nejčastějšími připomínkami byly tyto: 1) i v systému vzdělávání (- 
tzn. především na workshopech a přednáškách) by měl být brán větší zřetel na propojenost 
sexuální tématiky se vztahovou rovinou, ne pouze klást důraz na předávání čistě technických 
informací, 2) hlubší propracovanost zejména workshopů, 3) větší informovanost o novinkách 
a aktuálních tématech ze sexuální oblasti, 4) při školeních klást větší důraz na komfort nejen 
dětí, ale i konzultantů při hovorech se sexuální tématikou (toto dotázaní pracovníci hodnotí 
jako lépe ošetřené při debriefingu nebo zpětné vazbě po hovoru než na školeních), 5) větší 
zaměření se na úskalí hovorů o sexu a také na obtížné hovory v této oblasti obecně, 6) zařadit 
do školení více problematiky sexuálních poruch a jejich možné léčby, 7) mít v rámci kurzu 
možnost sám si promyslet odpovědi na základní nebo nejčastější otázky, které děti a 
dospívající v hovorech vyslovují. Dva konzultanti by považovali za adekvátní vzhledem 
k četnosti hovorů se sexuální tématikou na LB stanovit workshopy a další práci na hovorech o 
sexualitě jako povinnou aktivitu. 
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 Tento koláčový graf znázorňuje, že většině oslovených konzultantů někdy pomohla 
přítomnost intervizora směny při některém hovoru z oblasti sexuální problematiky. U kterých 
hovorů a v čem konkrétně, to je součástí rozboru osobních rozhovorů s konzultantkami LB, 
které byly podrobnější a byl tam tudíž prostor pro zkoumání dalších dílčích jevů (kap. 9.5.2). 
Dalším ukazatelem hovořícím pro vysokou efektivitu a kavalitu odváděné práce intervizorů 
na LB je nulový počet konzultantů, kteří by přiznali, že jim přítomnost intervizora u hovoru o 
sexuálním tématu nepomohla nebo spíše uškodila. 
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 Většina konzultantů není plně spokojena s rozmístěním jednotlivých konzultantských 
stanovišť v místnosti. Může to být způsobeno tím, co je podrobněji rozebráno v kap. 8.4.  
 
 Na tomto místě je ještě vhodné podotknout, že zde proběhla snaha pečlivě (i 
s pomocným využitím matematických metod) nalézat souvislosti mezi délkou praxe na Lince 
bezpečí, pohlavím a věkem respondentů, zastávanou pozicí v organizaci a mezi jednotlivými 
odpověďmi na otázky týkající se sexuální problematiky. Žádnou přímou souvislost se však 
nepodařilo najít a prokázat. Jednotliví respondenti odpovídali zcela individuálně, různorodě 
bez ohledu na pohlaví, věk, počet odsloužených měsíců/let na Lince bezpečí apod. 

9.5.2 Rozhovory 

 
Ráda bych před samotnou interpretací výsledků poznamenala, že všechny rozhovory 

proběhly v přátelském duchu, kdy se vždy oba účastníci na konci rozhovoru shodli, že 
diskuze byla pro obě strany příjemnou záležitostí. Se všemi účastnicemi jsme si tykaly, což 
vyplynulo přirozeně pravděpodobně z toho, že i na Lince bezpečí si všichni vzájemně tykají- 
nejen konzultanti mezi sebou, ale i konzultanti s vedením organizace. 

 
Vzhledem k rozsáhlosti rozhovorů byly pro větší přehlednost uspořádány odpovědi 

konzultantek do zjednodušující tabulky. 
 
 

 
Anna Klára Jana Martina Hana Lenka Barbora 

Věk a pohlaví 
Žena 
31 let 

Žena 
 26 let 

Žena 
30 let 

Žena 
 31 let 

Žena 
 36 let 

Žena 
 26 let 

Žena 
 27 let 

Zařaze
ní do kategorie 
na LB a délka 
praxe na LB 

III. 
kategorie, 
téměř 6 let 

III. 
kategorie, 
přes 3 roky 

II. 
kategorie, 4 
roky 

III. 
kategorie, 5 
let 

III.kategorie
, 4 roky 

II. 
kategorie, 
5,5 roku-s 
dvěma 
půlročními 
pauzami49 

III. 
kategorie, 6 
let 

Vzdělání 
Absolventka 
VŠ 

Studentka 
VŠ 

Absolventka 
VŠ 

Absolventka 
VŠ 

Absolventka 
VOŠ 

Studentka 
VŠ 

Absolventka 
VŠ 

Motivace k práci 
na LB 

Splnění 
dětského 
snu 

Touha 
vyzkoušet si 
práci s 
klienty 

Získán 
praxe 
v oboru 
práce 
s lidmi, 
pomoc 
mladým 
lidem 

Získání 
praxe 
v pomáhajíc
ích 
profesích 

Hledání 
smysluplné 
práce 

Zaujetí 
inzerátem, 
touha 
pomáhat 

Získání 
praxe v TKI 

Psychická 
náročnost práce 
na LB 

Ano, určitě. Ne Ano, kvůli 
znekompete
ntňování 
konzultantů 
a práci na 
centrále 

Ano, více 
než 
předpokláda
la 

Ano, 
nejvíce 
práce na 
ústředně a 
v tzv.  test. 
hovorech 

Ano, 
obzvláště 
testovací 
hovory 

Ano 

                                                 
49 Linka bezpečí je vstřícná v tom, že konzultant má možnost v případě potřeby přerušit svou práci na 

Lince bezpečí (toto přerušení má ale samozřejmě také svá pravidla) 
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Četnost hovorů 
se sex. 
Tématikou 

Vysoká, 
každou 
službu 

Vysoká, 
téměř na 
každé 
službě 

Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká 

Nejnáročnější 
hovory se sex. 
Tématikou 

Pohlavní 
zneužívání 
nebo 
znásilnění 

Hovory 
s malými 
dětmi (není 
si jistá, jak 
se jim 
přizpůsobit) 

Dospělý 
muž 
zneužívající 
LB 

Zneužívání 
dětí 

Podezření 
na testovací 
hovor;dítě 
tlačí na 
rychlé 
odpovědi;po
dezření na 
zneužití 
linky 
dospělou 
osobou 

Téma 
interrupce 
(proti 
etic.přesvěd
čení 
konzultantk
y) 

Manipulujíc
í klient 
v období 
puberty 

Svěřování 
klientů ostatním 
osobám 

U zneužití 
téměř nikdy, 
u běžných 
problémů 
často 
vrstevníkům 

Konzultantk
a nezjišťuje 
vždy. 
Klienti často 
sami uvádí, 
že se bojí 
svěřit 
rodičům. 

Spíš ne. Téměř 
nikdy 

Většinou ne Někdy, 
většinou 
vrstevníkům 

Většinou ne 

Nervozita klientů 

Většinou u 
onanistů 

Ano. Určitě ano. U některých 
klientů 

Ano Ano Ano 

Nervozita, ostych 
konzultanta 

Ne Někdy 
nervozitu, 
stud jedině 
z neznalosti 
problematik
y. 

Ano, spíše u 
dospělých 
osob. 

Ano Ano, u 
testovacích 
hovorů 

Nevzpomín
á si 

Ne 

Otázky klienta 
na sex. zkušenost 
konzultanta/ 
následné sdílení 
této zkušenosti 

Jen 
občas/ne, 
nepatří to 
k tomu 

Ano/ spíš ne Ano, 
často/ano, 
ale spíš 
výjimečně 

Ano, 
někdy/pouz
e s velkou 
opatrností a 
v případě 
zjevného 
přínosu pro 
klienta 

Někdy/Ne, 
je to proti 
pravidlům 
organizace 

Ano, 
někdy/ano, 
ale uvedla 
by to jako 
možnost, co 
se může 
stát, ne jako 
vlastní 
zkušenost 

Ano, někdy 
/spíše ne, 
záleželo by 
na 
konkrétním 
dotazu 

Připravenost na 
diferencování 
hovorů dle věku 
klienta/dle 
jakého klíče 

Věk 
zohledňuje 
především 
v hovorech, 
kde hraje 
zásadní roli 
z hlediska 
zákona –
např. první 
pohlavní 
styk/intuitiv
ně 

Částečně/dl
e věku a 
dalších 
okolností 
(např.. 
reálně 
dosažený 
stupeň 
mentálního 
vývoje 
dítěte) 

Ano/dle 
věku a 
celkového 
projevu 
dítěte 

Částečná/dl
e vlastních 
schopností a 
schopností 
dítěte 

Částečně/dl
e způsobu 
vyjadřování 
a 
dosavadních 
zkušeností 
klienta 

Ne/snaha o 
přizpůsoben
í volbou 
slov, 
hloubkou a 
obsahem 
hovoru 

Ano/volbou 
slov 
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Pomoc/znesnadn
ění hovorů ze 
strany 
organizace 
 

Vzdělávání, 
intervizor/hl
uk na 
službě, 
technické 
problémy 
s tlačítky na 
telefonech 
na 
některých 
konzultants
kých 
stanovištích 
(zvláště 
switchových
) 

Celková 
otevřenost/p
robírání 
tématu 
v hovoru do 
přílišných 
detailů; 
neexistence 
shody 
ohledně 
toho, jaké 
informace a 
jakým 
způsobem 
klientům 
poskytovat 

Poměrně 
velká 
svoboda 
v možnosti 
odmítnutí 
hovoru/před
ávání 
informací 
čistě 
technické 
stránky (bez 
vazby na 
lidské 
vztahy) 

Nic jí 
nenapadá/po
slech 
hovoru 
mnoha 
lidmi, 
podání 
informace 
bez ohledu 
na vlastní 
přesvědčení 
o vhodnosti, 
malá důvěra 
v úsudek 
konzultanta 

Podpora 
intervizora 
v těžkém 
hovoru/tlak 
na zevrubné 
probrání 
tématu, 
podávání 
nadbytečnéh
o množství 
informací 
v kontrastu 
s chybějícím
i 
souvislostmi 
vztahovými 

Přístup na 
internet-
dohledávání 
informací/bl
ízkost 
kolegů a 
poslech 
jejích 
hovorů a 
neshoda 
v tom, co 
v jakém 
věku 
sdělovat 

Intervizoři/n
ic 

Pomoc/znesnadn
ění hovorů ze 
strany 
konzultanta 

Schopnost 
bavit se o 
sexu 
přirozeně/ni
c jí 
nenapadá 

Velká 
tolerance/Se
xuální 
problematik
a pro ni není 
centrem 
zájmu 

Věcnost a 
akceptace 
klienta/prob
lém 
s klienty 
jdoucími za 
její 
nastavené 
hranice  

Brát toto 
choulostivé 
téma jako 
jakékoli 
jiné/snad nic 

Umění 
nepřekračov
at vl. 
hranice, 
schopnost 
používání 
psychohygie
nických 
nástrojů/vla
stní 
zkušenost 
sex.zneužití 

Vlastní 
autenticita/k
onzervatism
us 

Nehodnotící 
přístup/nic jí 
nenapadá 

Zhodnocení 
práce intervizorů 

U některých 
intervizorů 
jí 
nevyhovuje 
jejich 
tendence 
vést 
konzultantů
v hovor 
vlastním 
směrem i 
přesto, že 
konzultant 
má svou 
představu 

Nedokáže 
posoudit. 

Opora 
v nepříjemn
ých 
situacích 
hovoru 

Někdy 
oceňuje, 
když poradí 
určitou 
frázi, jindy 
ocení 
nezasahová
ní do 
hovoru 

Subjektivně 
necítí 
podporu 
v jejích 
potížích u 
intervizorů, 
kteří nemají 
v této 
oblasti 
žádné 
problémy, 
jinak 
všeobecně 
cítí podporu 
v hovorech i 
po nich, 
pokud jí 
potřebuje 

Závisí na 
shodě 
v nastavení- 
vnímá 
intervizora 
jako 
podporu, 
pokud 
dokáže 
respektovat 
její 
rozhodnutí o 
dalším 
směřování 
hovoru  

Výborná 
práce. 

Zhodnocení 
systému 
vzdělávání 

Nejvíce jí 
vyhovují 
přednášky 
externích 
odborníků 
uzpůsobené 
potřebám a 
dotazům 
konzultantů 

Dostačující 
zejména 
z důvodu, že 
nemá 
potřebu se 
v této 
oblasti více 
vzdělávat 

Dostatečné, 
možná větší 
promyšleno
st WS do 
hloubky 
tématu 

Oceňuje WS 
s konkrétní
mi dotazy a 
hledáním 
formulací 
odpovědí 

Jako 
přínosné 
hodnotí WS, 
které by ale 
mohly být 
ještě více 
propracovan
é; také 
možnost 
sdílení 
pocitů a 
podporu 
intervizora  

Ocenila by 
delší 
nácviky 
před kolegy, 
více nových 
informací na 
workshopec
h, pomohlo 
jí, když 
měla 
shrnout 
„bludy o 
sexualitě“, 
které 
v minulosti 
slyšela 

Přínosné 
jsou 
workshopy 
a modelové 
situace 
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Rozmístění 
konzultantských 
stanovišť 

Nevyhovuje 
z důvodu 
hluku 

Nevyhovuje 
z důvodu 
hluku a 
možnosti 
ostatních 
poslouchat 
její výklad 
pojmů 

Nevyhovuje 
z důvodu 
zvýšeného 
hluku. 

Určitě 
nevyhovuje. 

Nikdy o tom 
nepřemýšlel
a, bere to, 
jak to je. 

Nevyhovuje
. 

Nevyhovuje 
zvláště při 
vyšším 
počtu 
konzultantů 
v místnosti. 

Absence 
možnosti využití 
pomůcek při 
výkladu pojmů 

Vadí, 
zároveň ale 
uznává i 
výhody 
TKI. 

Rozhodně 
vadí. 

Nevadí. Spíš vadí. Nevadí. Uvítala by 
pomůcky, 
ale chápe, 
že tato 
nevýhoda 
k TKI patří. 

Nevadí. 

 
Nyní by bylo ještě vhodné slovně okomentovat nejdůležitější body rozhovorů. 

Konzultantky se téměř jednotně shodly na tom, že práce na Lince bezpečí je psychicky velmi 
náročná, obzvláště testovací hovory, které v oblasti sexuality nejsou ničím výjimečným. Za 
neméně náročnou považují také práci na ústředně Linky bezpečí, kde hovory procházejí 
určitou selekcí. 

 
Účastnice rozhovorů za nejnáročnější hovory v oblasti sexuální problematiky označily 

stejná nebo obdobná témata jako respondenti dotazníku (viz 9.5.1). Konzultantky také 
uváděly, že při hovorech o sexu cítí z klientů určitou nervozitu, což kontrastuje se současnou 
dobou, kdy je sex lidem obzvláště pomocí médií v podstatě podsouván, ale potvrdilo se tím, 
že realita vážných hovorů o sexualitě je jiná (viz úvod této magisterské práce). Také navíc 
dodávají, že klienti se obvykle nikomu nesvěřují- pro klienty možná není náročné hovořit 
obecně o sexu, avšak o vlastních problémech se sexualitou s někým z okolí ano. Některé 
konzultantky ostatně přiznávají, že nervozitu či ostych při určitých hovorech o sexuálních 
problémech občas pociťují také a to přesto, že několik z nich považuje zbavení se těchto 
pocitů za součást profesionality. 

 
Účastnice rozhovorů dále uvádí, že se klienti v některých případech ptají na sexuální 

zkušenost konzultantek a některé z nich by jim ji nějakým způsobem ve výjimečných 
případech zprostředkovaly, což lehce kontrastuje s obecnou domluvou na Lince bezpečí o 
neposkytování jakýchkoli osobních informací o konzultantovi. Ohledně diferencování hovorů 
se sexuální tématikou dle věku dítěte má většina respondentek také určité potíže, stejně jako 
respondenti dotazníkového šetření (viz 9.5.1). 

 
Když měly konzultantky za úkol zhodnotit systém vzdělávání, hodnotily ho převážně 

kladně, stejně tak k práci intervizorů měly spíše menší výhrady. Z hlediska osobnostního 
nastavení zpovídaným konzultantkám při hovorech o sexu pomáhá především otevřenost a 
potřebná autenticita; všeobecná tolerance, nehodnotící přístup a respekt k názorům a výrazům, 
které dítě nebo adolescent používá; často napomáhá také udržení vlastních hranic. 
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V otázce porovnání průběhu vysvětlování pojmů z oblasti sexuální tématiky při 

telefonním rozhovoru a při osobním setkání konzultantky často zmiňovaly, že telefonní 
rozhovor je někdy limituje v absenci možnosti využití obrazových materiálů pro výklad 
některých složitějších pojmů. Zároveň naopak uvádějí, že někdy může být pouze telefonický 
kontakt přínosný z hlediska větší otevřenosti a menšího ostychu při rozebírání intimních témat 
jak ze strany dítěte nebo dospívajícího, tak i ze strany pracovníka krizové linky. To potvrzuje 
teorii, která je popsána v kap. 4.1 a 4.2. Je samozřejmě možné i bez možnosti využití 
obrazových materiálů dítěti alespoň v základu slovně popsat, oč se zajímá a poté ho odkázat 
na příslušnou literaturu nebo ověřené internetové stránky vhodné pro danou věkovou 
kategorii.  

 

9.6 Diskuze 
 
Bylo snahou na tomto místě porovnat toto průzkumné šetření s dalšími obdobnými 

průzkumy, bohužel se však nepodařilo žádný další průzkum stejného zaměření najít. V rámci 
šetření nebyla také žádná poskytnutá informace shledána jako výrazně překvapivá, což může 
být způsobeno tím, že během několikaleté práce na Lince bezpečí byla dobře poznána 
pozitiva i negativa práce se sexuální tématikou v této organizaci. Jediný částečně překvapivý 
údaj byl ten, že většina respondentů není spokojena s rozmístěním konzultantských stanovišť- 
již před zahájením průzkumného šetření existovala domněnka, že se jedná o obtíž pro některé 
pracovníky, avšak nebyla na začátku považována za tolik rozšířený problém. A druhá věc, 
která částečně překvapila, byl ne zcela zamítavý postoj ke sdělování vlastních sexuálních 
zkušeností klientům ze strany zpovídaných konzultantek, což přesně neodpovídá obecné 
filosofii organizace (viz 9.5.2). 

 
Co se týká vytyčených cílů, panuje domněnka, že se je podařilo za stanovených 

podmínek naplnit. Samozřejmě se nejedná o zcela komplexní zprávu o tom, jak se 
konzultantům pracuje se sexuálními tématy na Lince bezpečí, k tomu by bylo zapotřebí, aby 
dotazník vyplnili všichni konzultanti pracující na krizové lince, což je však nereálné 
v případě, kdy je vyplnění dotazníku ponecháno na dobrovolnosti respondenta. 
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10 Závěr 
 
Zpracovávání této magisterské práce pro mě bylo zajímavou a přínosnou zkušeností. 

Pročítání příslušné literatury mi přineslo nové poznatky z oblasti hovorů o lidské sexualitě a 
zpracovávání rozhovorů a odpovědí z dotazníků zase různé úhly pohledu na tutéž věc. 

 
Za přínos této diplomové práce považuji v teoretické části shrnutí dané problematiky 

z různých zdrojů a v praktické části pak zhodnocení, jak hovory se sexuální tématikou 
probíhají na Lince bezpečí, v čem jsou efektivní a v jakých směrech by naopak mohly být 
ještě zlepšeny. 

 
Za jednu z nejzásadnějších věcí pokládám nepodceňování dětských (z pohledu 

dospělého někdy možná „banálních“) problémů. I dětské lásky nebo problémy v dospívání 
děti a dospívající trápí obdobně jako dospělé jejich závažné potíže, proto je potřeba snažit se 
vyhýbat nevhodným nebo bagatelizujícím komentářům, které by mohly negativně ovlivnit 
další směřování nebo postoj dítěte k této problematice. A také je potřeba s dítětem o sexu 
mluvit i přesto, že někdy může dospělému člověku připadat pohodlnější toto téma neotevírat. 
Avšak ponechání edukace dítěte v oblasti sexuality na jeho vrstevnících a současných 
médiích, bych rozhodně nepovažovala za šťastné řešení. 

 
Na tomto místě bych dále ráda ještě jednou shrnula, jaké nejdůležitější poznatky 

vyplynuly z mého šetření v praktické části předkládané diplomové práce, tentokrát ty, na 
kterých se shodli respondenti obou částí výzkumného šetření. První a z mého pohledu 
nejzásadnější bod, který uváděli respondenti dotazníkové části i konzultantky v osobních 
rozhovorech, se týkal způsobu předávání informací o sexuální problematice. Je jistě užitečné 
předávat dětem faktické informace ohledně sexu, ale ve většině případů je zároveň žádoucí 
mluvit s dětmi i o propojení sexu se vztahovou rovinou. Na Lince bezpečí jsou tyto dvě 
roviny v hovorech někdy propojovány, ale existují tu určité rezervy, které by bylo možno 
vyplnit v rámci propracovaného systému vzdělávání, kde bylo vhodné nacvičovat nejen 
konkrétní odpovědi na časté zvídavé dotazy dětí, ale i způsob, jak vnést do hovoru 
propojenost intimních prožitků s mezilidskými vztahy, nebo lépe- jak zjistit, co si o tomto 
tématu myslí dítě samotné. 

 
Dalším výrazným bodem je výborná práce intervizorů na Lince bezpečí. Konzultanti 

je vnímají jako důležitou oporu v jejich práci. Jsou pro ně často nepostradatelní jak v těžkých 
hovorech, tak i při následném emočním zpracování daného tématu. Je také potřeba ocenit 
práci intervizorů a jejich podíl na následném vzdělávání konzultantů. Vzhledem k tomu, že se 
přímo pohybují v organizaci, obvykle se snaží reflektovat potřeby konzultantů a vytvořit 
workshopy co nejúčelněji.  Snad jediné zlepšení, které  by kladně ovlivnilo práci na hovorech 
o sexuálních tématech a které také zmiňovali respondenti z obou částí průzkumného šetření, 
je zajistit v rámci organizace ještě větší propracovanost workshopů a přednášek- ať už 
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s důrazem na novinky, na které se děti ptají, nebo na kvalitní ošetření emocí konzultantů, či 
větší hloubku zpracovávaného tématu. 

 
Poslední věcí, na které se shodli respondenti dotazníkového šetření i účastnice 

osobních rozhovorů, je důležitost příjemného a především účelně vystavěného pracovního 
prostředí. Tento bod Linka bezpečí splňuje s jedinou výjimkou- jednotlivá konzultantská 
stanoviště od sebe nejsou příliš vzdálena, což může vést k tomu, že se konzultanti někdy při 
vedení hovorů vzájemně ruší, nebo mohou mít pocit, že je např. při vysvětlování pojmů ze 
sexuální oblasti poslouchají ostatní kolegové, kteří sedí poblíž a zrovna žádný hovor nevedou. 
Linka bezpečí se dlouhodobě snaží přesídlit do lépe vyhovujících prostor, hlavním důvodem 
jejího snažení je však velká vzdálenost do centra města, možná by tedy bylo vhodné zamyslet 
se i nad těmito důvody. Na druhou stranu rozumím tomu, že případné stěhování Linky 
bezpečí do větších prostor je především otázkou získávání finančních prostředků, na jejichž 
navýšení organizace v současnosti jen složitě dosáhne, když se potýká s problémy při 
financování vlastního provozu, jeho zachování v podobě, která je léty prověřená a funkční. 
 

Na úplný závěr bych ráda navázala na předchozí bod a zmínila, že tuto diplomovou 
práci jsem psala v období, kdy Linka bezpečí poprvé během svého již dvacetiletého působení 
musela řešit vážnější problémy s financováním vlastního provozu. I přes obrovskou aktivitu 
při vyhledávání sponzorů bohužel byla z důvodu nedostatku finančních prostředků nucena 
omezit dosavadní počet konzultantů na odpoledních směnách, což mělo za následek menší 
dovolatelnost na Linku bezpečí pro dětské klienty. Proto bych Lince bezpečí a jejím převážně 
spokojeným klientům ráda popřála, aby se podobně nepříjemná situace v budoucnu už 
neopakovala, protože pracovníci Linky bezpečí odvádí každodenně celé roky výbornou práci 
a navíc- kvalitní a společensky prospěšná organizace, jakou LB dle mého názoru bezesporu 
je, by neměla muset bojovat o své udržení mezi pomáhajícími společnostmi.  
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12 Přílohy 
 

12.1  Příloha č. 1- dotazník 
 Dotazník k DP „Hovory se sexuální tématikou na Lince bezpečí“ 

Milé kolegyně a kolegové, jak někteří možná víte, jsem studentkou posledního ročníku HTF UK 

oboru husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii. Ve své DP se zabývám hovory se sexuální 

tématikou na LB především z pohledu konzultantů této organizace. Obracím se na vás se žádostí o vyplnění 

mého dotazníku. Dotazník je anonymní a informace, které v něm uvedete, budou sloužit pouze pro potřeby 

mé magisterské práce. 

Předem moc děkuji za čas věnovaný vyplnění mého dotazníku a ochotu ke spolupráci. 

Při vyplňování dotazníku se prosím řiďte následujícími jednoduchými pokyny: 

- u otázek nabízející možnosti, označte odpověď, která dle Vás nejvíce odpovídá skutečnosti 

- u otázek, které nenabízí možnosti, vyjádřete (stručně) na vyznačeném místě Vaši odpověď 

- u některých otázek s odpovědí „ano“ je následně požadováno doplnění konkrétních údajů pro upřesnění 

situace 

- pokud byste na některou z otázek nechtěl/a z jakéhokoli důvodu odpovědět, je možné danou otázku 

jednoduše vynechat 

1) Kolik je Vám let? 

 

2) Vaše pohlaví: 

 žena 

 muž 

3) Na LB pracujete jako konzultant: 

 I. kategorie 

 II. kategorie 

 III. kategorie 

4) Jak dlouho již trvá Váš pracovní poměr? 

 1- 6 měsíců 

 7- 12 měsíců 

 13- 24 měsíců 

 25 měsíců- 48 měsíců 

 déle než 4 roky 

5) Co vše podle Vás spadá pod slovní spojení „sexuální tématika“? 
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6) Které hovory se sexuální tématikou jsou pro Vás z hlediska jejich vedení nejobtížnější? 

 

7) Překvapila/ zaskočila Vás někdy nějaká otázka položená dítětem v rámci hovoru se 

sexuální tématikou? 

 ano 

 ne 

 nevzpomínám si 

Pokud jste v ot. č. 7 uvedl/a odpověď "ano", doplňte prosím, o jakou otázku/typ otázky se 

jednalo 

 

8) Zohledňujete v hovorech se sexuální tématikou věk volající/ho? 

 ano 

 ne 

 v některých případech 

9) Myslíte si, že jste dostatečně připraven/a na diferencování hovorů se sexuální tématikou 

dle věku dětí? 

 ano 

 ne 

 částečně 

10) Existuje něco, co Vám znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany 

organizace? 

 ano 
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 ne 

Pokud jste v ot. č. 7 uvedl/a odpověď "ano", doplňte prosím, o co se jedná 

 

11) Co byste potřeboval/a pro zlepšení komunikace s klienty o sexuálních tématech ze strany 

organizace? 

 

12) Co Vám ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace? 

 

13) Jste spokojen/a se systémem vzdělávání Linky bezpečí v oblasti sexuální problematiky? 

 ano 

 ne  

 částečně 

14) Co je pro Vás v systému vzdělávání z hlediska sexuální problematiky přínosné? 

 

15) Existuje něco, co naopak v systému vzdělávání z hlediska sexuální problematiky 

postrádáte? 

 ano 

 ne 



 

 93

 

Pokud jste v ot. č. 15 uvedl/a odpověď "ano", doplňte prosím, o co se jedná 

 

16) Pomohla Vám při některém hovoru se sexuální tématikou přítomnost intervizora směny? 

 ano 

 ne 

 nevzpomínám si 

17) Vyhovuje Vám při vedení hovoru se sexuální tématikou rozmístění jednotlivých 

konzultantských stanovišť v místnosti? 

 ano 

 ne 

Ještě jednou děkuji za spolupráci! Pokud byste si přál/a sdělit něco dalšího k tématu sexuální 

problematiky na Lince bezpečí, učiňte tak prosím níže. Děkuji! 

 

Odeslat
 

 
 

12.2  Příloha č. 2- osobní rozhovory 

12.2.1 Rozhovor s Annou  

Renata (dále jen „R“): „Teď už by se to mělo nahrávat. Takže, na začátku bych Ti ráda moc 
poděkovala za to, že sis na mě udělala čas a že jsi neodmítla poskytnutí rozhovoru. Moc 
děkuji za spolupráci. Jak možná víš, studuji HTF poslední ročník, psychosociální studia a ve 
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své DP se zabývám hovory se sexuální tématikou na LB především z pohledu konzultantů 
této organizace. Rozhovor je anonymní a informace, které tam případně uvedeš, nebudou, 
budou vlastně sloužit jen pro potřeby mé magisterské práce.“ 
Anna (dále jen „A“): „Nebudou použity proti mně.“ 
R: „Nic, co řekneš, nebude použito proti Tobě. Odhadovaný čas strávený nad rozhovorem je 
přibližně jedna hodina, ale jako hodně to závisí na tom, jaké množství informací budeš chtít 
k jednotlivým otázkám poskytnout. A samozřejmě pokud bys nechtěla z jakéhokoli důvodu na 
některou otázku odpovědět nebo vůbec Tě k ní nic nenapadne, tak to budu respektovat. Takže 
rozumíš tomu?“ 
A: „Ano, všemu rozumím. Snad bude všechno slyšet.“ 
R: „Snad jo. No, nekuňkat prosím!“ 
A: „Ano.“ 
R: „ Takže první otázka. Ze začátku jsou ty otázky takový jako informativní jenom. Věk?“ 
A: „ To je otázka na tělo. 31.“ 
R: „Pohlaví víme.“ 
A: „Ano, jsem žena. A cítím se býti ženou.“ 
R: „A na lince bezpečí pracuješ jako konzultant třetí kategorie.“ 
A: „Ano.“ 
R: „A jestli přibližně bys mohla říct, jak dlouho trvá Tvůj pracovní poměr?“ 
A: „Od roku 2008.“ 
R: „Jo. Takže už-“ 
A: „-skoro šest let.“ 
R: „Hm. Nejvyšší dosažené vzdělání“ 
A: „ Magisterské.“ 
R: „Hm. Co bylo Tvou motivací k uzavření pracovního poměru s Linkou bezpečí?“ 
A: „Chtěla jsem tam pracovat.“ 
R: „Jo, mělas pro to nějaké důvody?“ 
A: „Tak já jsem to chtěla už dá se říct od dětství, jsem si představovala, že tam jednou budu 
pracovat. A když jsem to našla jako inzerát, že tam hledaj konzultanty, tak jsem neváhala a 
napsala a dostala jsem se do toho výběrového řízení pro, pro ten výcvik v telefonické krizové 
intervenci, a pak jsem tím prošla, zvládla jsem zkoušky a už jsem tam byla.“ 
R: „To mi přijde zajímavý, že už od dětství sis říkala, že tam budeš pracovat, takže dětský sen 
se splnil.“ 
A: „Ano.“ 
R: „A splnila práce na Lince Tvoje původní očekávání?“ 
A: „Myslím, že to bylo ještě nad očekávání. Já vždycky jdu do věcí bez příliš nějakýho 
velkýho očekávání, abych potom nebyla zklamaná a myslím, že to bylo ještě víc- naučila jsem 
se strašnou spoustu věcí, ve spoustě věcí jsem se zlepšila i ve vztahu k věcem k řešení 
nějakého problému osobního.“ 
R: „Hm. Takže Ti to prospělo i v soukromí?“ 
A: „Jo. Byla to velmi dobrá zkušenost. Teda je to pořád velmi dobrá zkušenost, ale myslím 
byla spíš na tom začátku, kdy všechno bylo nové a pořád jsem se tedy učila novým věcem.“ 
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R: „Považuješ práci na Lince bezpečí za psychicky náročnou?“ 
A: „No, určitě.“ 
R: „Tak a teď už se teda dostáváme k těm otázkám s tou sexuální tématikou. Co všechno 
podle Tebe spadá pod slovní spojení sexuální tématika?“ 
A: „No napadá mě více věcí, jednak sexuální témata, která přináší ti klienti, chtějí se bavit o 
sexu, o prvním pohlavním styku, se bojí prvního pohlavního styku, to bývá téma především 
dívek, které se ptají, jestli se teda mají s tím klukem vyspat nebo ne a tak, tak to bývá takové 
nejčastější a pak si myslím, že tam spadají i takové ty dotazy na sexuální témata, jakože co to 
je penis a vagína a tydlencty věci a dotazy k tomudle. A pak mě tam teda ještě napadá jako 
sexuální tématika práce s onanisty.“ 
R: „Hm.“ 
A: „I když teda úplně nevim, jestli to tam spadá nebo ne, ale prostě vnímám to, že se to týká 
sexu a uspokojení někoho na druhém drátu, které pro konzultanta nemusí být příjemné, teda 
pro mě to tedy nikdy nebylo příjemné. No takže asi takhle.“ 
R: „Jo, hm. A setkáváš se se sexuální tématikou na Lince bezpečí často?“ 
A: „Jo, já myslím, že to je velmi častý, že to není den, kdy by nebyla vlastně otázka nebo 
dotaz na nějakej sexuální problém.“ 
R: „A vyhovuje Ti to takhle? Že pokaždý, když jdeš na službu, tak řešíš jako nějakou 
sexuální-“ 
A: „-mě to nevadí. Ono je lepší když si to dítě ty informace zjistí, než aby se prostě něco stalo 
špatně nebo tak.“ 
R: „Hm.“ 
A: „Teď mě vlastně ještě napadlo, že do tý sexuální tématiky můžou spadat i věci co se týče 
znásilnění a takovýdle, to vlastně taky souvisí s tématem.“ 
R: „Hm.“ 
A: „To se také odehrává občas na Lince. Není to zase tak časté jako takový ty dotazy na 
sexuální témata, ale stává se to někdy.“ 
R: „Hm. No tak kdyby Tě ještě kdykoli napadlo něco k tý předchozí otázce, tak budu ráda.“ 
R: „No, tak tohle už jsi vlastně nakousla tu další otázku. Které hovory se sexuální tématikou 
jsou pro Tebe z hlediska jejich vedení nejobtížnější a proč?“ 
A: „Nejobtížnější jsou teda ty pohlavní zneužití a znásilnění je taky hodně těžký. Je taky to 
těžký třeba z toho důvodu, že u znásilnění Ti to třeba neřeknou úplně hned, že třeba člověk 
tak nějak jako tuší, ale prostě ta práce je strašně náročná v tom, že je to práce na tenkým ledě, 
že vlastně člověk musí bejt hodně opatrnej, aby toho klienta neztratil.“ 
R. „Hm.“ 
A: „A vlastně je to prostě hrozný, že jo, když člověk slyší na vlastní uši, že se to děje, že teď 
před chvíli byl ten člověk znásilněnej. Tak to se mnou vždycky cloumá. Ještě když jsou to 
děti ke všemu, který se nemůžou bránit, tak v tom je to pro mě těžký asi no.“ 
R: „Hm.“ 
A: „Obecně si nenosim práci domů, nepamatuju si hovory, ale mám pár takových, který si 
pamatuju a většinou to bylo o pohlavním zneužívání.“ 
R: „Hm.“ 
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A: „Ani množství sebevrahů si nepamatuju. Je to citlivý téma.“ 
R: „Jo, takže pro Tebe je nejhorší taková ta bezmocnost klientů, jakoby-“ 
A: „No takový to, že už se to vlastně stalo, že ho neochráním, často to bývá, že to dělá někdo 
blízkej že jo, takže nemaj, je tam velká bezmoc a ta obava z tý nedůvěry. No, je to velká 
bezmoc. Už se tomu dítěti nedá moc pomoct, už jenom zpracovávat ten zážitek a to na tom 
telefonu vlastně k tomu ani není prostor. 
R: „Hm.“ 
R: „Uvádí obvykle klient, že se s danou otázkou nebo problémem ze sexuální oblasti už 
svěřil někomu ze svého okolí?“ 
A: „Jako a von to asi sám úplně neuvádí. Je spíš na nás, jestli se na to zeptáme a to je něco, na 
co se ptáme často v těch hovorech, abysme se od toho mohli odpíchnout. Takže s tím vlastně 
pracujeme, ale vychází to většinou od nás, jako že my se na to ptáme.“ 
R:  „Hm. A když už se tedy zeptáš, tak máš většinou zkušenost, že..." 
A: „Že to někomu řekl?" 
R:  „No" 
A: „To úplně nedokážu říct." 
R: „Jo". 
A: „Jestli to tak je většinou nebo ne. No u těch zneužitejch nebo znásilněnejch většinou ne, že 
jo. 
R: „Uhm" 
A: „Ale pokud prostě se ptá na nějaký sexuální věci a zeptám se, jestli už se na to někoho ptal, 
že jo, tak často se stává, že řekl, že s kamarádkama, že taky neví, co to je a že to chtěji vědět.“ 
R:  „Uhm" 
A: „Takže je to takový jako... Nedokážu to říct, prostě...“ 
R: „Jo,jo,jo". 
A: „Jak to prostě je." 
R: „Tak. Stává se ti někdy, že pociťuješ u některých dětských klientů nebo dospívajících 
při hovorech se sexuální tematikou, určitou nervozitu?“ 
A: „No, stává se mi to asi ve chvíli, kdy si myslím, že to je onanista. (Smích) 
R: „Jo." 
A: „Že to není jako dítě, který by mělo ten problém, ale že to je onanista, kterej prostě se 
jenom ptá na takový věci a je to takový divný. 
R: „Jo, že ti připadá, že je nervózní..." 
A: „Jo, jo. Hm, mě nepřipadá, že je nervózní. Spíš mi připadá, že už se moc nesoustředí a já 
jsem z toho taková docela nervózní, že... Prostě není úplně lehký se toho člověka natvrdo 
zeptat, jestli tam onanuje nebo tak... Ale většinou se pak na to zeptám. Takže asi jenom při 
těchhle hovorech mám takovej divnej pocit. 
R:  „Jo, jo, jo. Hm. A stalo se ti někdy, že by tě překvapila nebo zaskočila někdy nějaká 
otázka položená dítětem v rámci hovoru se sexuální tematikou? Že sis třeba najednou 
prostě řekla "No já teď vůbec nevim, co mám odpovědět" nebo že bys to řekla i tomu dítěti 
"Jako teď si mě zaskočil", přihodilo se Ti to někdy?“ 
A: „Tak myslím, že se to stává, ale nevim, jestli konkrétně tady v tý oblasti.“   
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R: „Uhm" 
A: „Možná jednou si vybavuju, ehm, holčičku, která teda jako jak byla... onanovala u toho 
telefonu a... tak to mě asi zaskočilo, že pak se přiznala, že u toho onanuje. Tak to mě 
zaskočilo. Docela jo. A ona použila i nějakej výraz, kterej jsem vůbec nevěděla co znamená.“ 
R: „Uhm". 
A: „Ale už si to nepamatuju..." 
R: „Jo" 
A: „Ale vím, že něco takovýho použila, takže to byl takovej jedinej hovor, kterej mě kdy 
zaskočil. 
R: „Hm" 
A : „Dívka a onanuje u telefonu". 
R: „Jo tak to je asi hodně neobvyklý. A dohledávala sis třeba potom, na co se ptala?" 
A: „Jo,jo" 
R: „Teda jestli se to týkalo sexu" 
A: „Jo, určitě. Jo, jo, protože ona použila nějakej výraz, kterej prostě neznám z tý sexuální 
oblasti a hned jsem si to v tu chvíli vyhledala na internetu, že jsem řekla, že teda vůbec nevím, 
co to je a je dost možný, že se mi to i snažila i nějak vysvětlit. Ale teď už si to nepamatuju jak 
to bylo..." 
R: „Jo." 
A: „Ale určitě jsem si to našla hned na internetu v tu chvíli". 
R: „Hm, hm. Stalo se ti třeba někdy, že bys pociťovala stud při vedení hovoru se sexuální 
tematikou?" 
A: „To asi ne" 
R: „Uhm. Ani třeba při úplně prvním hovoru o sexu?" 
A: „No možná ještě tehdy si pamatuju, když sme se to učili na tom výcviku, tak tehdy jsme si 
říkala, že až na mě přijde ta řada, že jsem se jako styděla, ale pak už ne. Mně to přijde takový 
normální." 
R:"Jo" 
A: „Téma přirozený" 
R: „Tak tím jenom líp".  
R: „Ptají se volající často na tvojí sexuální zkušenost nebo zkušenosti?" 
A: „Mmm. Myslím si, že málo, že fakt si to ty děti netroufnou." 
R: „Uhm" 
A: „A někdy se ptaji jenom, že chtěji vědět, vlastně jaký to je. Já nevím. Třeba ten první 
pohlavní styk, jaký to je, že jo. Tak se jim vždycky snažím vysvětlit, že pokaždý pro každýho 
je to jiný.“ 
R: „Uhm" 
A: „A... To je asi takováhle jediná situace. Jinak se mi to moc nestává.“ 
R: „Uhm. Nestává. Takže si třeba nemusela řešit otázku, jestli by ses třeba podělila o tu 
sexuální zkušenost s nějakým klientem, kdyby tě o to požádal?" 
A: „No já bych se s ním nepodělila" 
R: „Uhm" 
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A: „Takže ne. Ono za těch spousty let člověk prostě teda jak si tu práci fakt nenosim domů, 
takže já zapomenu strašnou spoustu věcí, takže pak si nejsem úplně jistá. Ale jako věřim, že 
se mě i zeptali na nějakou zkušenost, ale já bych se s nima nepodělila, to k tomu úplně 
nepatří.“ 
R: „Uhm" 
R: „Myslíš si že jakoby, že nějak diferencuješ ty hovory se sexuální tematikou podle 
věku dětí?" 
A: „Ani ne asi. Jako mluvim s tim klientem jinak, když vim, že je mu deset a když je mu 
šestnáct, tak mluvim jinak s tim klientem, ale asi to nijak neto... nerozděluju" 
R: „Jo a myslíš, že to teda děláš nějak jako intuitivně" 
A: „Asi jo podle toho jak slyšim ten hlas. Ale taky už se mi stalo, že sem se spletla. Že sem 
právě myslela, že mluvim z dítětem a zjistila jsem, že je to dospělá ženská. 
R: „Uhm" 
A: „To se jako stane, ale... Asi spíš pracuju s tím věkem kvůli tomu když maji ten dotaz nebo 
řeší ten první pohlavní styk, tak tam teda ten věk většinou chci vědět kvůli tomu, abysem 
předala ty informace, že vlastně do patnácti let to není možné, no. 
R: „Hm" 
A: „Ono je to vlastně vždycky...To vychází z toho, co já slyšim na tom mym drátě, takže já 
tam slyšim dítě a pak zjišťuju ten věk spíš jenom proto, abych věděla, abych si to zasadila do 
toho kontextu a dokázala říct, že je to OK nebo to neni OK. Třeba chtít ten sex. 
R: „Takže prostě ten věk nějakým způsobem zohledňuješ spíš teda v těch dotazech, který by 
se týkaly případnýho pohlavního styku" 
A:  „Jo, hm" 
R: „Je něco, co ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany 
organizace? Ze strany Linky bezpečí?" 
A: „Asi ani nic. Jako možná jediný, co mi to může znesnadňovat je to, když je tam hodně lidí 
ten den na tý službě, tak je tam hluk a já třeba neslyšim to dítě. Nebo prostě já obecně nemám 
ráda hluk v práci, takže potřebuju to tam jako ten klid, prostě je tam okřiknu a je to. Tak jinak 
tam neni vlastně žádnej problém, si myslim" 
R: „Hm" 
A: „Když člověk něco vysvětluje, potřebuje se na to soustředit...“ 
R: „No to rozhodně..." 
A: „Ne slyšet další hlasy z prostředí, no, v té místnosti" 
R: „A je teda něco, co bys potřebovala pro zlepšení komunikace s klienty o sexuálních 
tématech ze strany organizace? Jestli si třeba myslíš, že ohledně toho hluku by třeba byla 
Linka schopná něco jako..." 
A: „A tak já myslim že i dělá, že vlastně je ten intervizor, kterej tam je, tak většinou ty lidi 
okřikne ať se stišej, ale někdy to bohužel dělá i ten intervizor sám, takže...Jako je to potíž, ale 
neni to nic zase až tak častýho. To jsem jenom tak vytáhla, že asi problém je, ale neni to tak 
jako velký...takový drama, prostě neni to velkej problém. A voni se snažej, tam to máme 
takhle zařízený nebo že si to prostě můžu zařídit sama prostě když potřebuju, že jo." 
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R: „Jo. Já jsem se na to chtěla zeptat, protože samozřejmě mi přijde, že většina lidí považuje 
Linku jako za takovej skoro ideál, ale že prostě vždycky snad na každým zaměstnavateli se 
najde něco alespoň..." 
A: „Hm" 
R: „co by se dalo zlepšit" 
R: „Potom další otázka je, jestli existuje něco, co ti znesnadňuje práci v hovorech se 
sexuálními tématy ze strany tvého osobnostního nastavení?" 
A: „Hmmm. Přemýšlím." 
R: „Přemýšlej, přemýšlej. Času máme dost" 
A: „Já nevim. Asi nic není. Fakt přemejšlim, ale fakt mě nic nenapadá.Hm." 
R: „Tak to je dobře" 
A: „Asi nemám náhled"  
R: „A je něco, co ti naopak ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy? Z 
hlediska...tak nejdřív teda z hlediska organizace? Jako že třeba Linka bezpečí dělá něco, co 
ti vlastně potom pomáhá v těch hovorech?" 
A: „Já ani nevim. Jako pro mě je to snadný v tom, že nemám problém o tom mluvit. Takhle to 
nějaký lidi maji osobně nastavený. No ale určitě i nějaký vzdělávání by se tam dalo zahrnout, 
že jo, na ty sexuální věci a témata. A když to jsou takový ty hovory se sebevrahem nebo tak, 
teda sebevrahem, s tím znásilněním, tak většinou tam je u toho i intervizor, který mi pomáhá v 
tom, abych ten hovor líp zvládla, že jo, protože to je náročný prostě pro člověka, kterej by tam 
byl třeba sám. A nebo i co mně teda pomáhá v těch hovorech třeba když je tam onanista a je 
to takový, že se úplně nejsem jistá, tak tam můžu mít toho intervizora, kterej mi to třeba 
potvrdí a vlastně mi tak dovolí, abych se rozloučila s nim. Že to slyšíme dva, že to neni jen 
nějakej můj pocit, moje podezření.“ 
R: „Uhm. Že potom máš jistotu, že si toho klienta neodmítla třeba nějak bezdůvodně." 
A: „Jo, přesně tak." 
R: „Uhm, no a vlastně už si mi zodpověděla i tu další otázku „Co ti ulehčuje práci v 
hovorech z hlediska tvého osobního nastavení". To jsi říkala, že teda vlastně to, že se 
dokážeš normálně bavit o sexu.“ 
A: „A ještě jsem si vzpomněla, co mi teda stěžuje tu práci..." 
R: „No..." 
A: „A to je někdy to, že jsou ty knoflíky na těch telefonech takový vyčvachtaný - že prostě 
třeba nereagujou na to první stisknutí. Jo jako že člověk to zmáčkne a už to má zavěšený, 
protože tam slyší, jak ten člověk tam tak vykřikuje takový různý výkřiky. Třeba ten onanista. 
A teď člověk zmáčkne ten konec a furt to tam slyší, protože to nejde prostě ukončit, protože 
ty knoflíky prostě nereagujou." 
R: „Jo takhle." 
A: „A párkrát se mi to takhle stalo, že to bylo dost nepříjemný. Ale jenom tady v těch...tady s 
těma klientama. Jo nebo samozřejmě mám potřebu si pak nějak ulevit. Jednou se mi stala 
taková blbá situace, kdy se ten knoflík nevypnul a já už jsem od... ventilovala, 
OD_VEN_TI_LO_VÁ_VA_LA. Já to neumím říct...“ 
R: „Jo, odventilovávala by šlo" 
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A: „No" 
R: „Jo" 
A: „Takže to je asi to, co mi to znesnadňuje nejvíc. A možná z mý strany to je, že to potřebuju 
tak rychle tu ventilaci, hned jako potom, že chvilku nevydržim a než nezkontroluju si, že ten 
knoflík furt ještě neto. Protože ono to souvisí i s tím, že člověk shodí ti sluchátka, že jo, takže 
v tu chvíli nevíš, že tam ten klient ještě třeba je" 
R: „Uhm" 
A: „A...No dokud si nevšimneš, že na tom telefonu svítí okýnko, že ten klient tam je. Takže se 
to nevyplo." 
R: „Jo a tohle...s timhle teda míváš problém většinou s těmi onanisty?" 
A: „Hm. Protože tak s klientem, kterej vypráví o zneužívání, si nepotřebuju tak rychle ulevit." 
R: „Hm" 
A: „V ětšinou se vlastně stává, že ty klienti, když se loučíme, tak si řekneme nashledanou a ten 
klient to zavěsí, že jo. A když jakoby... Kdyby náhodou jako ne, tak to zavěsim, ale neni tam 
ten problem, že by se to zrovna nevypojilo. Nevim,  asi je to nějakej zákon schválnosti nebo 
co, že zrovna u onanistů se mi to stává." 
R: „To asi jo teda." 
A: „A tak ono to je právě, že mám zkušenost s těma nočníma službama jo, tak... tak onanisti 
většinou volaji v těch nočních službách." 
R: „Uhm. Že to se ti potom stává častěji." 
A: „Jo, jo, no." 
R: „To je nepříjemný." 
A: „Oni asi v noci ty telefony chtěji spát, tak ty čudlíky nefungujou..." 
R: „Asi taky chtěji mít chvíli klidu." 
A: „No, přesně." 
A: „A tak ono totiž ta noční služba se vede na těch switchových telefonech. To jsou ty 
telefony, přes který se přijímaji ty hovory a to jak je to nejčastěji používaný, tak ty jsou právě 
vyčvachtaný. Že se to úplně nestává na těch místech konzultantských. Že to je možná to vono 
ještě." 
R: „Jo to je pravda, že jsem se s tím asi možná setkávala hodně málo, když jsem seděla na 
tom konzultantským místě." 
A: „Hm." 
R: „No. Tak vlastně už jsi trošku načala i to další téma... Jak jsi spokojená se systémem 
vzdělávání Linky bezpečí v oblasti sexuální problematiky a jestli bys mohla uvést něco, co 
je pro tebe přínosný a jestli existuje nebo nebyla jsi na nějakém workshopu, přednášce, kterej 
ti jako třeba nějak nevyhovoval nebo ti nic nepřinesl. A nebo jestli je třeba něco, co vyloženě 
v tom systému vzdělávání postrádáš. Že tam jakoby vůbec neni zařazeno." 
A: „No, ono je to spíš tak, že ono těch nabídek je spousty, že vlastně člověk si vybere to co 
chce nebo to, v čem vidí, že má ten problém,jo. Že na sexuální tematiku je vždycky nějakej 
workshop zaměřenej nebo i okrajově. Že jdeme třeba na workshop o CAN50 a spadá tam tudíž 
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i pohlavní zneužívání a znásilnění. Takže člověk tam fakt tu možnost si vybrat, co chce a 
jestli je to zrovna to téma, který potřebuje. A teď přemejšlim, že sme i jednou měli snad něco 
povinnýho. Že sme to museli absolvovat všichni. Ale vůbec nevim, co to bylo. No a pak tam 
třeba to co pro mě bylo hodně důležitý, když tam přišel gynekolog, kterej říkal ty věci přímo, 
jak to je a není a jak on to dělá nebo nedělá, ale vždycky je to o tý individualitě toho doktora, 
takže zase nemůžeme tomu dítěti tvrdit, že to takhle bude všude,no. Ale prostě líbí se mi to, 
že tam je ten člověk z tý praxe, kterej nám tam prostě může říct takovejch věcí, že prostě 
občas koukám, takže jsem jako spokojená, no. Akorát mi přijde, že třeba časově moc krátký, 
že by to třeba chtělo víc i, ale to je asi tak jediný. No.“ 
R: „Hm. Jo, a že on vám třeba teda konkrétně říká, jakým způsobem pracuje?" 
A: „No my se teda...vždycky on pracuje s dotazama, že jo. Takže my máme připravenou 
spoustu dotazů, jak je to třeba s tim... s potraty u těch dětí, jak je to s ohlašováním nebo 
odhalováním pohlavního zneužití a tak...a postinorem a takovýhlema věcma nám vždycky 
předá spoustu informací. Nebo on vždycky má něco připravenýho a pak už jenom zodpovídá 
ty dotazy." 
R: „Jo, takže to vlastně vychází z těch potřeb těch účastníků toho workshopu." 
A: „Uhm, ale je fakt, že je to dost rozličný,  jsem byla na přednášce nebo nevim, jak to 
nazvat, prostě dvou gynekologů a pokaždý to vlastně bylo jiný a pokaždý jsem si odnesla 
spoustu informací." 
R: „Uhm, takže tyhle přednášky ti vyhovujou nejvíc?" 
A: „Jo, asi jakoby z tý sexuální oblasti asi ano,no." 
R: „A není tedy něco, co bys vyloženě jako postrádala?" 
A: „Um,um. Asi ne. Jako v tý sexuální oblasti ne." 
R: „Jo, uhm." 
A: „Navíc my tam máme možnost, že si i můžeme jako říct, co by sme chtěli, jaký téma nás 
zajímá. Takže oni s tim většinou pracujou, jo. Že prostě pokud tam je nějakej zvýšenej zájem, 
tak takovou přednášku nebo workshop udělají, takže de facto super.“ 
R: „Takže ti třeba vyhovujou i ty workshopy, co dělaji samy intervizoři?" 
A: „Jo, určitě mi to vyhovuje. Jako že jsou hodně zdatní v tom. Vždycky se dozvím zase něco 
novýho, i když jsou to lidi, který potkávám běžně na tý službě." 
R: „A pomohla ti třeba při některém hovoru se sexuální tematikou přítomnost 
intervizora směny? Tak o tom ses vlastně taky zmiňovala..." 
A: „Uhm. Jo, určitě. Při těch jako znásilněních nebo zneužívání nebo u toho onanisty, tak 
určitě." 
R: „Uhm. A je pro tebe teda důležitá už ta přítomnost nebo někdy třeba i potřebuješ, aby ti 
předal nějaké informace?" 
A: „Tak ono asi jak u čeho. Většinou nemám problém s tím, že bych ty informace neměla 
nebo nevěděla, ale často spíš potřebuju tu podporu, jo. Že sme na to dva a že si tam jako 
ulevíme. Aby ještě někdo měl přehled, co se děje a tak. A někdy vlastně tim, jak já jsem tak 
plně v tom hovoru, tak třeba některý věci neslyšim nebo nevidim a on může jako dát třeba 
nějakou super otázku, která by mě v tu chvíli vůbec nenapadla." 
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R: „Uhm. Jo, že on tim, jak to vlastně poslouchá tak může přijít s nějakýma dalšíma 
námětama a zároveň tě teda podporuje v tom hovoru." 
R: „A jak teda celkově hodnotíš tu práci intervizorů v souvislosti s těmi hovory se 
sexuální tematikou?" 
A: „No ono je to tak jako ještě jak kdo, že jo. Jsou lidi, který mi přijde, že... teď je budu 
trochu hanit ty intervizory....ale někteří prostě mají tendenci ten hovor skoro jako vést, že 
nenechaji toho člověka jako mluvit, ačkoliv má nějakou zásobu otázek nebo ví, na co se 
potřebuje zeptat, ale ten jak člověk to má to samý, ale neumí si to uhlídat, ten intervizor, tak 
tam začne říkat, co má ten druhej říkat a tak to už je na mě moc.“ 
R: „Uhm." 
A: „To já teda nemám ráda, ale nestává se to často. Jo, to je fakt málokdy." 
R: „Jo, ale že už se ti stalo, žes třeba měla pocit, že by prostě chtěl převzít to vedení toho 
hovoru." 
A: „Nebo ne že by to chtěl převzít, ale že prostě..." 
R: „Chtěl ho nějak směrovat." 
A: „Furt tam háže ty otázky, který já mám samozřejmě taky připravený, ale taky mu je tam 
nesázim, že to jako vim nebo že dám najevo, že to vim. Ale většinou jsou intervizoři, který to 
nechaji vést toho člověka. Jenom když neví...nebo neví...když sám s tou otázkou nepřijde, tak 
to navrhnou, jo, ale... mám pár takovýhle blbejch zkušeností s těmahle intervizorama, ale to 
jsou fakt málo, výjimečný. " 
R: „Tak potom jedna konkrétní otázka. Co se týká přímo toho pracoviště, tak vyhovuje ti 
při vedení hovorů se sexuální tematikou rozmístění jednotlivých konzultantských 
stanovišť v místnosti?" 
A: „Jo to je něco, co mě taky vlastně nevyhovuje úplně, protože někde jsou místa, kde je... 
jsou ty stolečky u sebe a když třeba mluví někdo víc nahlas, tak mi to vadí, protože mě to 
vlastně ruší, ale nejde s tím nic moc dělat. Ale já jsem to řešila tak, že jsem si sedala na ty 
odlehlý místa. Že jsem se to takhle snažila řešit, pokud teda nebyly zrovna obsazený, no. Ale 
já jsem měla výhodu tim, že jsem v té trojce a že vlastně tim, jak mám často náslechy, tak si 
ty...že mam jako možnost si říct, že potřebuju sedět s tim nováčkem tam a tam a že oni to jako 
museji vyslechnout, protože máme v tomhle přednost.“ 
R: „Jo, tak to je výhoda, co." 
A: „Tak to je vcelku výhoda, no." 
R: „Uhm, takže ses snažila si vybírat nějaký ty odlehlejší místa." 
R: „A když teda ty místa byly obsazený a ty si tam zrovna neměla toho nováčka, tak ti to 
někdy prostě působilo potíže?" 
A: „Jo, určitě no. Tak jsem si prostě sedla tam, kde to místo bylo, ale jakmile se to třeba za 
nějakej čas uvolnilo, tak jsem si přesedla." 
R: „Uhm." 
R: „Tak a... No už nám vlastně zbývá jenom poslední otázka." 
A: „Hmm, tak to sme rychlý." 
R: „Tak to sme to zvládly rychle." 
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R: „Jestli postrádáš při rozhovorech s dětmi o sexuální problematice vedené po telefonu 
nějaké další možnosti práce, případně využití různých pomůcek ve srovnání s tím 
přímým osobním kontaktem s dítětem? Jestli v něčem ti třeba přijde vlastně ten 
telefonický kontakt jako výhoda a v něčem zase jako nevýhoda, co se týká té sexuální 
problematiky?" 
A: „No, tak určitě by se hodily nějaké pomůcky, bylo by to pro klienta pochopitelnější. Ale 
zase v oblasti nějakých sexuálních problémů si myslím, že výhoda je to hlavně pro toho 
klienta, že jo. Že to řekne snáz někomu do telefonu někomu cizímu, koho nevidí, než aby o 
těchhle věcech mluvil tváří v tvář. Jo, protože když ještě jakoby z toho...z praxe mimo linku, 
kde pracuju tváří v tvář s dětma, tak prostě vidim, že se spoustu věcí stydí říct a tak. Že ten 
telefon je v tomhle velká výhoda a taky si myslim, že je člověk trochu ochuzenej o to...o ty 
projevy...že jo, mimiku, řeč těla a tak. Ale na druhou stranu si myslim, že práce na tom 
telefonu, tim jak to můžu srovnávat i s tou prací tváří v tvář, je...“ 
R: „Je super, že ty máš vlastně i to srovnání..." 
A: „No...Že je ta práce na telefonu má...je tam ten distanc i pro toho konzultanta. Že já vlastně 
odvedu ten hovor, zavěsim ten telefon, zapíšu záznam a tim to pro mě končí, jo. Když je mi 
tam toho klienta z nějakýho důvodu líto nebo prostě je to těžký. Ten hovor byl těžkej jdu za 
intervizorem a bavíme se o tom, jak já prostě jsem to těžce vnímala a je to, ale když je to 
právě tváří v tvář, tak já to dítě vidim, že jo. Já už ho mám prostě před sebou, vím, jak 
vypadá, že zase přijde a je to prostě náročnější. To si teda fakt nosim domů, oproti teda té 
práci na lince, tak to je něco...je to fakt...je tam znát ten distanc. No prostě zavěsim telefon, 
nevidim, jak to dítě vypadá. Já si to ani nepředstavuju, prostě se fakt šetřim v tomhle a tím to 
pro mě vlastně skončí. No protože já si spoustu hovorů vůbec nepamatuju a pamatuju si jen 
takový ty nejnáročnější, který prostě zůstanou někde schovaný.“ 
R: „No, tak to je vlastně všechno. Tak ještě jednou moc děkuju za spolupráci. Byla jsi úžasná. 
Zodpověděla jsi všechno." 
A: „Tak hlavně aby to bylo ku prospěchu věci, že jo. Abys nezjistila, že tam něco chybí..." 
R: „Doufám, že je to takhle správně. Tak děkuju." 
A: „Teď zjistíme, že to není nahrané a je to v háji." 
R: „To nevím, jak bych si pak poradila...“ 

12.2.2 Rozhovor s Klárou (vedený přes skype) 

Renata (dále jen „R“): „Ahoj! To jsem ráda, že voláš!“ 
Klára (dále jen „K“): „Ahoj! Zníš nějak potichu…“ 
R: „Zním nějak potichu? 
K: „No, nějak potichu…a nevim právě, čim to může bejt…“ 
R: „Já právě taky nevim, tak se to tady pokusím nějak nastavit zvýšení hlasitosti…“ 
K: „ Taky se to pokusim zhlasit…“ 
R: „Mám pocit, že už to mám na maximum… je taky možný, že mám na to špatnej počítač…“ 
K: „Taky už jsem to dala na maximum, ale nic moc to nedělá zatim… Zkus něco říct“ 
R: „No já to právě tady taky zkoušim… a nevim teda, čim by to mohlo bejt, protože mi přijde, 
že mám všechno na maximum…“ 
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K: „Jo, ale tak docela Tě slyšim, dobrý. Já myslim, že to bude dobrý…“ 
R: „Tak super“ 
R: „Jsem hrozně ráda, že ses ozvala.“ 
K: „V pohodě, já jenom že vůbec nevím, co to bude za rozhovor, ale dobrý“ 
R: „Já Ti to řeknu, neboj. Jen jsem Ti chtěla nejdřív vážně moc poděkovat, že sis našla 
chvilku i přesto, jak moc jsi zaneprázdněná.“ 
K: „Není zač, to znám, když jsem sama sháněla že jo na diplomku, ale já jsem teda nesháněla 
po kamarádech, ale stejně no, bylo to dost krušný.“ 
R: „Právě, to shánění respondentů k diplomce je asi ten nejtěžší úděl. Moje diplomová práce 
se týká sexuální tématiky na Lince bezpečí především z pohledu konzultantů“ 
K: „Aha“ 
R: „A ten rozhovor je teda anonymní a informace, které tam uvedeš, budou sloužit jen pro 
potřeby té mé práce.“ 
K: „Uhm.“ 
R: „Odhadovaný čas, to jsem Ti možná psala, s Aničkou jsem mluvila asi pětatřicet minut, ale 
záleží na tom, jak moc kdo je povídavej.“ 
K: „Jasně, jasně, já se nebudu moc vykecávat…“ 
R: „Záleží fakt vyloženě na tom, co vše budeš chtít k jednotlivým oblastem uvést.“ 
K: „Jasně“ 
R: „Nejsi moc unavená po službě?“ 
K: „Dobrý dobrý.“ 
R: „Pokud bys nechtěla na nějakou otázku z jakýhokoli důvodu odpovědět, tak to budu 
respektovat. Už je vše jasné? Dozvěděla jsi se vše, co jsi potřebovala vědět?“ 
K: „Jo.“ 
R: „Tak, první otázka je na Tvůj věk.“ 
K: „Šestadvacet mi je.“ 
R: „Pohlaví víme.“ 
K: „Jojo, žena.“ 
R: „Na Lince bezpečí pracuješ jako konzultant které kategorie?“ 
K: „Ve trojce jsem už.“ 
R: „Uhm, už ve trojce?“ 
K: „No.“ 
R: „A jak Tě to baví?“ 
K: „Je to úplně nová šťáva, člověk se furt učí něco nového a i s těma nováčkama… taky 
dokážou člověku něco novýho předat, nějaký nový pohled.“ 
R: „Jo, to je jasný, to je super, mám z Tebe radost! Další otázka je: Jak dlouho již trvá Tvůj 
pracovní poměr , aspoň jestli bys mohla nějak odhadnout…“ 
K: „No, tři roky a něco.“ 
R: „Jo, to mi takhle stačí.“ 
R: „Nejvyšší dosažené vzdělání máš vysokoškolský“ 
K: „Uhm, dokončené bakalářské, probíhající magisterské.“ 
R: „Potom, co bylo Tvou motivací k uzavření pracovního poměru?“ 
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K: „Prostě mě to lákalo, chtěla jsem si vyzkoušet práci s klientama, tak tenkrát to byla jedna 
z mála příležitostí se k tomu fakt dostat. Protože když člověk nemá dokončené vzdělání, 
málokde ho vezmou…“ 
R: „Uhm. Takže prostě chtěla jsi získat nějakou takovou zkušenost.“ 
K: „Uhm.“ 
K: „A obecně i krizová intervence, tak vůbec prostě se člověk učí, jak zvládat různý situace a 
tak no, i v životě. Jednak těma příběhama i reakcema.“ 
R: „I v osobním životě teda.“ 
K: „Uhm.“ 
R: „Takže tahle práce splnila Tvá očekávání?“ 
K: „No, předčila.“ 
R: „A považuješ práci na Lince za psychicky náročnou?“ 
K: „Hm, hele až tak ne, já tím, že mě to baví…“ 
R: „Tak to je ideální, i teď po tý směně zníš svěže, to je úžasný.“ 
K: „Jo? Mně se moc nechtělo odcházet, protože vim, že taky ještě musim zapracovat na 
diplomce, aspoň nějaký minimum.“ 
R: „Ještě dneska v noci?“ 
K: „No, protože já jí musím odevzdat už za deset dní.“ 
R: „Jé, tak to už to odevzdáváš za chvilku…“ 
K: „No.“ 
R: „A už jsi jako ve fázi, kdy už jen děláš nějaké korekce?“ 
K: „V podstatě jo, svým způsobem.“ 
R: „Tak hlavně abys to nějak zvládla úspěšně“ 
K: „Doufám, protože to už je agonie totální“ 
R: „Ale tak nějaký práce už za sebou máš a zvládla jsi je“ 
K: „Jo, jo.“ 
R: „Jsi šikovná. Tak teď se teda dostaneme už k tomu tématu sexuálnímu.“ 
K: „Uhm“ 
R: „Takže první otázka- co všechno podle Tebe spadá pod hovory se sexuální tématikou?“ 
K: „No, strašně moc všeho možnýho, od nějakých kondomů, masturbací, vyzrávání… jako já 
jsem teď na Lince pořád, tak mě napadaj takový ty hovory klasický…“ 
R: „A setkáváš se s hovory se sexuální tématikou na Lince bezpečí často?“ 
K: „No furt no“ 
R: „Pokaždý když jsi na službě?“ 
K: „Asi skoro jo, přemýšlím, ale asi fakt jo.“ 
R: „Třeba i dnes?“ 
K: „Jo, dneska taky ňáký byly.“ 
R: „Takže opravdu skoro vždy. A které hovory se sexuální tématikou jsou pro Tebe 
z hlediska jejich vedení nejobtížnější?“ 
K: „No, mě asi napadá, malý nebo hodně malý děcka, tak nějak se na ně naladit a vysvětlovat 
jim to nějak srozumitelně. Podle mě by bylo nejlepší, kdyby člověk mohl použít nějaké 
obrázky, aby mohl být srozumitelnej, ale takhle mi příde, že malý děcka z nás asi fakt netuší, 



 

 106

protože třeba používáme často slova, kterým oni nerozumí a někdy nám to třeba ani 
nepřiznají. Pro mě obecně je těžký se naladit na ty malý děcka a u tohodle tématu je to možná 
ještě těžší. Já mám asi s malýma dětma problém možná i kvůli tomu, že ani v mém okolí se 
nevyskytují.“ 
R: „Jo, s těmi staršími je to tedy v pohodě a s těma vyloženě malýma dětma je to pro Tebe 
náročnější?“ 
K: „Hm, těm starším to vždycky aspoň nějak vysvětlím, někdy toho sami ví víc než já. Ale 
s malýma děckama je potíž.“ 
R: „Z důvodu přizpůsobení se tomu jejich jazyku a možná i z toho důvodu, že nemůžeš využít 
nějaký pomůcky?“ 
K: „No, hlavně ty obrázky by se hodily.“ 
R: „A uvádí obvykle klient, že se s daným problémem nebo otázkou ze sexuální oblasti 
už svěřil někomu ze svého okolí?“ 
K: „Hm, já se na to možná ani úplně dycky neptám, ale často říkaj takový to -no, my sme to 
jako ve škole probrali, ale mně to stejně není jasný. Nebo se stydí mluvit s rodičema o tom.“ 
R: „A pociťuješ u většiny dětských klientů nebo dospívajících nervozitu, když s nimi 
vedeš hovor o sexu?“ 
K:  „Připadá mi, že většinou jsou nervózní.“ 
R: „A překvapila nebo zaskočila Tě někdy otázka položená dítětem v rámci sexuální 
tématiky, nebo nějaký problém dítěte nebo dospívajícího v sexuální oblasti?“ 
K: „Přemejšlim.“ 
R: „Přemejšlej.“ 
K: „Ty jo, fakt mě teď nic nenapadá.“ 
R: „Jo, tak to nevadí, jenom jestli nemáš něco vyloženě uchováno v paměti…“ 
K: „Asi opravdu ne.“ 
R: „Pociťuješ někdy stud nebo nervozitu při vedení hovoru se sexuální tématikou?“ 
K: „Stud asi, stud ne, někdy možná jako trochu, někdy mě možná zaskočí nějaký výrazy, 
který používaj, nebo tak. Jako že jsem někdy docela šokovaná tím, co všechno vědí nebo co 
používají za výrazy třeba někdy, které já ani neznám, ale stud ne, to ne.“ 
R:„Jo, takže Tě spíš někdy jako třeba překvapí nějakou svojí znalostí nebo nějakým 
výrazem.“ 
K: „Jojo. Nejsem si někdy prostě jistá, protože to podaj tak nějak zvláštně ten dotaz nebo mě 
něčím znejistí, znervózní, takže nervozitu ano.“ 
R: „A když si tedy nejsi jistá, co nějaký výraz znamená, jak se zachováš?“ 
K: „Hele, hodim to normálně do googlu. Třeba minule to byla nějaká pomůcka sexuální, o 
který jsem neměla tušení, že existuje.“ 
R: „Ale vygooglila jsi to nakonec, tak to je super, že si vždycky nějak poradíš.“ 
K: „Ale je pravda, že možná, že bych se asi styděla hodit to do pléna.“ 
R: „Jakože spíš před kolegama nebo před klientama že by ses styděla?“ 
K: „Jako trochu obojí, ale ne kvůli tomu tématu, ale že by mi bylo trapný, že to nevim.“ 
R: „A ptají se volající často na Tvé sexuální zkušenosti?“ 
K: „Celkem jo a není mi to úplně příjemné.“ 
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R: „A jak s tím teda nakládáš?“ 
K: „No, říkám jim, že ty hovory jsou o nich, ne o mě. Spíš bych jim své zkušenosti 
nesdělovala, to už by muselo být něco výjimečného. Ale zase nemůžu striktně říct, že bych to 
nikdy neudělala.“ 
R: „Tak a teď něco, na co už jsme trochu narazily, když jsi mluvila o těch malých dětech. Jsi 
připravená na diferenciaci dle věku klienta? Případně jakým způsobem se připravuješ? 
K: „No, tak jak jsem říkala, snažim se. Je to těžký no. Jak už jsem říkala, obecně nejsem 
v kontaktu s hodně malejma dětma.  Tak jim říkám- pokud něčemu nebudete rozumět, tak se 
určitě doptávejte. To teda jako říkám dycky, ale co oni chápou, nechápou a co mi doopravdy 
přiznají, to je různé. Co se týká věku, tak jsem si nastudovávala, co kdy a jak říkat. Ale 
snažím se zohledňovat i další věci jako jestli dítě není na svůj věk zaostalé a nemuselo by tak 
některým věcem bez ohledu na jeho věk rozumět.“ 
R: „Další otázka- je něco, co Ti ztěžuje práci v hovorech se sexuální problematikou?“ 
K: „Nic mě teď nenapadá… Možná to, jak musíme každý hovor, který už přijmeme, probrat 
do nejmenších detailů. A taky že nepanuje shoda v tom, jaké informace poskytovat.“ 
R: „A napadá Tě něco, co bys potřebovala od organizace ke zlepšení hovorů se sexuální 
tématikou?“ 
K: „Tak ňak ujednotit pravidla, co komu a jak říkat a zda je možné odpovídat vyloženě jen na 
to, na co se dítě ptá, nezacházet do detailů. Nic dalšího už mě nenapadá, i když- teď mě 
napadl nějaký manuálek, kde by byly obsažené nějaké inspirace, jak odpovídat na základní 
otázky. No, takový inspirativní návod, mohl by být i s takovýma jako výrazama, které teď děti 
hojně používají.“ 
R: „Tak, a ještě jakoby další otázky na to, co by Ti jako mohlo pomáhat nebo komplikovat 
práci v hovorech. Je něco, co Ti ztěžuje práci v hovorech se sexuální tématikou z hlediska 
osobnostního nastavení?“ 
K: „Hm, osobnostního nastavení? Hm hmhm, nevím, teď, snad jediné, co bych mohla k tomu 
říct je, že pro mě sex obecně a všechno, co s ním souvisí, není ve středu mého zájmu, proto 
někdy moc nerozumím tomu, že pro někoho je to hlavní věc, kolem které se dost jiných věcí 
točí.“ 
R: „Jasně, hm.“ 
R: „A teď naopak co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuální problematikou ze strany 
organizace?“ 
K: „Taková otevřenost celková, jako to že prostě je tam ta kultura bavit se o všem. Někomu 
zase pomáhají workshopy různý, další vzdělávání a podobně.“ 
R: „A je něco, co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuální tématikou z hlediska Tvého 
osobnostního nastavení?“ 
K: „No asi že třeba jako mě moc neurážej nějaký třeba vulgarismy, co děti říkají a že jsem 
celkově k ostatním taková dost tolerantní.“ 
R: „Jak jsi spokojena se systémem vzdělávání v oblasti sexuální problematiky?“ 
K: „Jsem spokojená- kdo chce, tak se může vzdělávat. Já tu potřebu nemám, respektive mám 
ji někde jinde- je dobré, že si můžeme vybírat vzdělávání v různých oblastech. Já si vybírám 



 

 108

jiné workshopy než ty se sexuální tématikou. Takže jsem spokojená, ale nevím, jestli to není 
právě tím, že vlastně v téhle oblasti nic neočekávám.“ 
R: „Jasně, uhm. Jo a ani teda vlastně tim pádem nemůžeš říct, že bys něco postrádala?“ 
K: „Nemůžu no.“ 
R: „Pomohl Ti někdy intervizor p ři hovoru se sexuální tématikou?“ 
K: „Já ani nevím, jestli jsem si k takovému hovoru někdy intervizora volala. Asi ne.“ 
R: „Asi sis k žádnýmu hovoru se sexuální problematikou intervizora nevolala?“ 
K: „Asi ne. Možná vlastně jednou- když se tam začly řešit jako nějaký věci okolo, který 
vyžadovaly faktický znalosti a už jsem se do toho zamotávala, ale už si to skoro nevybavuju.“ 
R: „Takže asi nemůžeš moc posoudit celkově práci intervizorů v oblasti sexuální 
problematiky?“ 
K: „Jo, moc ne, protože na další vzdělávání v téhle oblasti nechodím a k těmhle hovorům mi 
také nechodí jako příposlech, tak nevím.“ 
R: „Jasně, chápu. Tak už tu máme poslední dvě otázky.“ 
K: „Uhm.“ 
R: „Takže- vyhovuje Ti při vedení hovorů se sexuální tématikou rozmístění jednotlivých 
konzultantských stanovišť?“ 
K: „Tak mi tam příde docela někdy hluk. Ale ani nemám vytipovaný konkrétně ňáký 
stanoviště, kde by to bylo lepší. A někdy mám pocit, že ostatní napjatě poslouchají, jak 
klientovi něco vysvětlím, nějaký pojem, ale je to teda spíš příležitostně, tak se to dá přežít.“ 
R: „Tak a jsme u poslední otázky, na kterou už jsi dříve sama narazila- postrádáš možnost 
využití nějakých pomůcek při vysvětlování pojmů z oblasti sexuální tématiky 
v porovnání s kontaktem tváří v tvář?“ 
K: „No, určitě obrázky a videjka a takhle. Mi přijde, že to nemůže bejt moc srozumitelný, co 
dětem říkáme. A taky je dost těžký neztratit se v průběhu toho vysvětlování.“ 
R: „Ale snažíš se to nějak vysvětlit?“ 
K: „Jo, to jo. No, tak jako někdy se tvářej, že říkaj jojojo, buď už to věděli předtím, nebo mě 
třeba chtěli potěšit, nebo teda nechtěli přiznat, že to ode mě nechápou. Takže pomůcky by se 
rozhodně hodily, veškeré vysvětlování by usnadnily.“ 
R: „Taak, tím jsme se dopracovaly k závěru rozhovoru.“ 
K: „Tak Ti přeji hodně štěstí při obhajobě. Jak tu diplomku celkově zvládáš? 
R: „Snažím se. No, při práci je to prostě těžký, však to znáš.“ 
K: „Jo znám, to obzvlášť držím palce!“ 
R: „Děkuji moc za všechno! Ještě mě napadlo- kdybys potřebovala nějakou pomoc 
s diplomkou, tak se klidně ozvi, protože já tu svou odevzdávám ještě za docela dlouho, tak 
bych teď ještě mohla mít čas se nějak zapojit do té Tvé. Ráda bych Ti nějak oplatila Tvou 
vstřícnost. Opravdu díky!“ 
K: „Není zač, kdybych nutně potřebovala, tak se ozvu, tak dobrou noc.“ 
R: „Tobě taky, tak ahoj.“ 
K: „Ahooj.“ 
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12.2.3 Rozhovor s Janou 

Renata (dále jen „R“) „Na začátku bych Ti ráda moc poděkovala za to, že sis na mě udělala 
čas a že jsi neodmítla poskytnutí rozhovoru. Moc děkuji za ochotu ke spolupráci. Jak možná 
víš, jsem studentkou posledního ročníku HTF UK oboru husitská teologie v kombinaci 
s psychosociálními studii. Ve své DP se zabývám hovory se sexuální tématikou na LB 
především z pohledu konzultantů této organizace. Rozhovor je anonymní a informace, které 
v něm uvedeš, budou sloužit pouze pro potřeby mé magisterské práce.“ 
Jana (dále jen „J“) „To jsem si říkala, že to asi bude souviset s Linkou bezpečí.“ 
R: „No vidíš, nespletla ses. Odhadovaný čas strávený nad rozhovorem je přibližně třicet 
minut, ale samozřejmě ta doba závisí především na tom, jaké množství informací budeš chtít 
k jednotlivým otázkám poskytnout.“ 
J: „Tak uvidíme.“ 
R: „Jo a samozřejmě pokud bys nechtěla z jakéhokoli důvodu na některou otázku odpovědět, 
tak to budu respektovat.“ 
J: „To jsem ráda.“ 
R: „Tak pustíme se rovnou do první otázky, nebo se chceš ještě dopředu na něco zeptat?“ 
J: „Teď mě nic nenapadá, kdyžtak se zeptám v průběhu.“ 
R: „Tak tedy začneme. Kolik je Ti let ?“ 
J: „Bylo mi třicet.“ 
R: „Pohlaví žena.“ 
J: „Ano.“ 
R: „Na LB pracuješ jako konzultant které kategorie?“ 
J: „Ve dvojce jsem.“ 
R: „Jak dlouho již trvá Tvůj pracovní poměr na Lince bezpečí?  
J: „Čtyři roky.“ 
R: „Nejvyšší dosažené vzdělání máš vysokoškolské?“ 
J: Ano.“ 
R: „Co bylo Tvou motivací k uzavření pracovního poměru s LB?“ 
J: „Důvodů bylo asi víc. Chtěla jsem se hlásit na studium psychologie jako druhý vysoký 
školy po vystudování prvního oboru sociologie, kterej mě ale moc nenaplňoval. Tak jsem 
chtěla mít nějakou praxi v oboru, abych měla výhodu při přijímačkách.  
R: „To byl tedy ten hlavní důvod?“ 
J: „Hm. A taky jsem samozřejmě chtěla pracovat s lidma a pomáhat jim, obzvláště mladým 
lidem.“ 
R: „Takže mladí lidé byli pro Tebe tou cílovou skupinou, se kterou jsi chtěla pracovat?“ 
J: „Přesně tak. Sice tedy nemluvím jen s těmi mladými lidmi, jaké si představuji, ale někteří 
jsou úžasní a jsem ráda, když jim můžu aspoň trochu pomoct.  Tahle pomoc lidem, to mi 
právě obor sociologie moc neumožňoval. A na Lince jsem mohla pracovat s jakýmkoli 
vzděláním.“ 
R: „Splnila práce na LB Tvé původní očekávání?  
J: „Jo, určitě. Myslím, že mi ta práce dala hrozně moc zkušeností, a to ve všech směrech, jak 
v práci s klientama, tak i v nějaký zkušenosti s tím, jak se vyrovnat s tím, že mi některý 
poměry v uspořádání pracovního prostředí postupem času přestávají vyhovovat. To je na 
dlouhý vyprávění.“ 
R: „Usuzuji, že to nechceš nějak více rozebírat…“ 
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J: „Radši moc ne. Ale co se týče kontaktu s klientama, tak kvůli němu na Lince tak dlouho 
zůstávám, protože tahle práce je opravdu jedinečná příležitost pro studenty psychologie 
k získání praxe.“ 
R: „Považuješ práci na LB za psychicky náročnou?“ 
J: „Jo, určitě je to psychicky náročná práce, ale pro mě je nějaký hlubší spojení s klientem spíš 
nabíjející.“ 
R: „A co Tě tedy na té práci nejvíc ubíjí?“ 
J: „Nejvíc psychicky náročný pro mě pak je to pracovní prostředí, kdy mám pocit, že jsou 
konzultanti znekompetentňovaný, v rámci nějaký snahy o kontrolu jejich práce.“ 
R: „Takže ta náročnost se vůbec nevztahuje ke klientům?“ 
J: „Tak náročnej je samozřejmě taky pobyt na centrále, když se sejdou náročnější dětičky, 
který chtěj hlavně člověka vyvést z míry.“ 
R: „A jak to zvládáš?“ 
J: „To zase musím říct, že za ty roky jsem si na to hrozně dobře zvykla, nebrat si to osobně a 
tak, takže mě to taky hodně dalo a dává.“ 
R: „Tak to je pro Tebe moc dobře. Tak a dostáváme se k tématice z mé diplomové práce. Co 
vše podle Tebe spadá pod slovní spojení „sexuální tématika“? Co všechno si pod tím 
představuješ, že by se tam dalo zařadit?“ 
J: „Tak určitě všechny sexuální témata, který řešej dospívající, jako líbání, mazlení, co už 
můžu dovolit svýmu klukovi a co ne, na co se ještě necítím, chystání se na první pohlavní 
styk, no a pak různý sexuální neshody, jako že co se líbí mně a nelíbí se partnerce a tak.“ 
R. „A ještě něco dalšího Tě napadá?“ 
J: „No a pak taky častá věc na lince, zneužití onanistou, kterej mluví právě nejčastěji o 
nějakých neshodách nebo fantaziích a tak, aby se mohl při hovoru nebo po něm uspokojovat. 
A nejhorší je samozřejmě, když to dělá při tom.“ 
R: „Dokážeš takový případ většinou odhalit?“ 
J: „Většinou jo, když už jsem si třeba díky zvukům nebo jiným indiciím jistá, tak mu to 
normálně řeknu a loučím se.“ 
R: „Setkáváš se se sexuální problematikou na LB často?“  
J: „Jo, skoro pokaždý. Minimálně na switchi51 je to oblíbený téma, kterým chtějí děti vyvést 
z míry konzultanty, i když si neuvědomujou, že pro ně je to často trapnější než pro dospělýho 
člověka.  
R: „A kromě ústředny i v hovorech bývá toto téma časté?“ 
J: „Jo, třeba pak takový ty hovory o líbání, že to třeba ještě neumí a že to její kluk pozná a tak, 
to je taky hodně častý. To mě docela baví takový věci s těma dětma nebo dospívajícíma 
rozebírat.“ 
R: „Říkáš, že tohle Tě baví. A které hovory se sexuální tématikou jsou pro Tebe 
z hlediska jejich vedení naopak nejobtížnější a proč? Jedná se o ty již zmiňované 
zneuživatele LB?“ 
J: „No tak nejobtížnější je pro mě, když se jedná o staršího klienta, kdy nevím, jestli je to ještě 
dítě nebo dospělej, kterej chce zneužít linku. Jako snažím se ke každýmu přistupovat otevřeně 
a brát to, že sexuální témata jsou důležitý a zrovna Linka je pro ně vhodná, ale už mám v sobě 
takovej radar, že na tom hlasu je to skoro vždycky poznat, že to je starší chlap. To je hrozně 
vtipný, jak se to člověk naučí rozlišovat, že prostě ty děti maj ten hlas takovej čistší, ještě 
nezatíženej těma životníma zkušenostma, moc nevím, jak to popsat. No ale nemůžu jen podle 

                                                 
51 Switch je další výraz pro centrálu Linky bezpečí, na které se během služby střídají všichni konzultanti 

a která má rozřazovací charakter (některé hovory jsou předány konzultantům, jiné s vysvětlením důvodu 
odmítnuty) 
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hlasu nebo dojmu klienta konfrontovat, zvlášť když udá věk sedmnáct, nebo tak něco, takže 
musím hovor vést, až do chvíle, kdy se prozradí. A to už je většinou nepříjemný.“ 
R: „A kromě onanistů z těch ostatních témat?“ 
J: „ No ale jinak ty ostatní témata, jo teď mě napadá, že by se pod to dalo zahrnout i pohlavní 
zneužití, ale to vlastně já pod to nezahrnuju, beru to podle těch kolonek, co na lince máme.“ 
R: „To je pravda, pohlavní zneužívání je na Lince bezpečí vlastně řazeno úplně zvlášť. Ale 
logicky to obsahově pod sexuální problematiku spadá.“ 
J: „To rozhodně, ale ne na Lince, takže sexuální tématika je pro mě asi jen to, co jsem řekla 
předtím. A s tím asi opravdu problém nemám, pokud je to opravdu upřímný téma ne s cílem 
zneužít konzultantku.“ 
R: „Uvádí obvykle klient, že se s daným problémem/otázkou ze sexuální oblasti již svěřil 
někomu ze svého okolí?“ 
J: „No mám pocit, že spíš ne. Že když už má potřebu o tom mluvit na Lince, tak je to proto, že 
si o tom nemá s kým popovídat venku.“ 
R: „Pociťuješ u většiny dětských klientů/dospívajících při hovorech se sexuální 
tématikou určitou nervozitu?“  
J: „Jo, určitě. A vůbec se tomu nedivím, já si třeba neumím představit, že bych o tom jen tak 
mluvila s někým cizím po telefonu.“ 
R: „Překvapila/ zaskočila Tě někdy nějaká otázka položená dítětem v rámci hovoru se 
sexuální tématikou?“ 
J: „Ne. Teď si teda vůbec na nic nevzpomínám.“ 
R: „To nevadí, tak můžeme klidně přejít k další otázce. Pociťuješ někdy stud při vedení 
hovoru se sexuální tématikou?“ 
J: „No vzpomínám si na několik hovorů s onanisty, kdy jsem byla už hodně vyvedená z míry 
při jejich popisování třeba análního sexu.“  
R: „Jak s tím pak pracuješ?“ 
J: „No kromě toho, že při tom zvažuju, jestli už říct, že je to pro mě nepříjemný se o tom 
bavit, tak když se rozhodnu to dál vést, tak s tím, že striktně používám slušný názvosloví, i 
když klient třeba mluví víc vulgárně a prostě se od toho snažím nějak odosobnit a brát to 
věcně. Ale je to takovej tanec na tenkým ledě, tím, že je to opravdu tak osobní téma, tak se 
může snadno stát, že už to překročí nějakou hranici. Ale jak říkám. Týká se to vždycky jen 
těch onanistů.“ 
R: „Takže když se bavíš o sexu s dětmi, tak tam se stud neobjevuje nikdy?“ 
J: „U dítěte jsem se asi nikdy nesetkala s tím, že by to útočilo na nějaký moje hranice toho, co 
už je pro mě neúnosný. Při rozhovorech s dětma jsem cítila stud fakt spíš výjimečně, s těmi 
dospělými je to horší.“ 
R: „Ptají se volající často na Tvé sexuální zkušenosti?“ 
J: „Jo, to jo. Ale častěji právě v testovacích hovorech, kdy si chce klient vyzkoušet, co si 
všechno může dovolit.“ 
R: „V hovorech samotných se pak ž s tím nesetkáváš?“ 
J: „Ale taky se setkávám s vážnýma hovorama, kde dítě chce znát moji zkušenost, to jo.“ 
R: „Byla bys ochotná podělit se o svou sexuální zkušenost s dětským klientem, pokud by 
Tě o to požádal?“ 
J: „Jo, určitě se o to v některých případech podělím.“ 
R. „Můžeš prosím uvést, za jakých okolností?“ 
J: „Musím cítit, že to není testovací hovor a taky samozřejmě nejdu do nějakých detailů. A je 
to vlastně spíš výjimečně a udělám to tak, že když se klient zeptá, tak stručně odpovím a 
rychle ho zase vrátím k sobě, protože i když si často klienti myslí, že dozvěděním se 
zkušeností někoho dospělýho se jejich problém vyřeší, tak si myslím, že to tak nefunguje a 
musí si stejně najít nějakou vlastní cestu.“ 
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R: „Myslíš si, že jsi dostatečně připravena na diferencování hovorů se sexuální 
tématikou dle věku dětí?“ 
J: „Jo, to myslím, že jo.“ 
R: „A jakým způsobem ty hovory diferencuješ?“ 
J: „Snažím se přizpůsobit slovníku dítěte, a když slyším, že se bavím s dvanáctiletou 
holčičkou, tak jsem určitě opatrnější. Ale tak celkově si myslím, že se dá o sexu bavit vkusně 
a slušně skoro vždycky.“ 
R: „Dle jakého klíče diferencuješ jednotlivé věkové kategorie dětí v souvislosti s tím, co 
je vhodné jim v oblasti sexuality sdělovat? Ty jsi se vlastně už zmínila o tom, že 
zohledňuješ v hovorech se sexuální tématikou věk volajících klientů…“ 
J: „Jo, to je pravda, na to jsem už asi svým způsobem odpověděla. A klíčem je pro mě určitě 
celkovej projev dítěte a samozřejmě i věk, kterej udá.“ 
R: „A odpovídá většinou ten věk ostatním znakům?“ 
J: „Někdy to právě nemusí moc odpovídat, takže i když vím, že je třeba klientce šestnáct, tak 
má mnohem mladší projev, nebo třeba tam může bejt i metální retardace nebo něco.“ 
R: „Takže mentální postižení klienta taky zohledňuješ…“ 
J: „Jo, tak to určitě zohledním a zjednoduším. A myslím, že to je vlastně dost podobný jinejm 
tématům, že taky přizpůsobujem svůj projev mentální úrovni klienta. A zas na druhou stranu, 
když to přesahuje nějaký hranice mý slušnosti a příjemnosti, tak toho klienta trochu 
„usměrňuju“ tím, že se tomu jeho projevu nepřizpůsobím a mluvím tak, aby to pro mě bylo 
přijatelný.“ 
R: „Co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace?“ 
J: „Hm, teď mě ani nic moc nenapadá, myslím, že zrovna v týhle oblasti máme na lince 
velkou svobodu, že nás nikdo nenutí překračovat naše hranice, můžeme klienta odmítnout 
s tím, že si zavolá a bude mluvit s někým jiným a tak, což vím, že na některých jiných linkách 
není. Jediné, co mě teď napadlo je, že mi nevyhovuje, jak někdy zůstáváme u předávání 
informací z čistě technické stránky, pak mi připadá, že děláme z lidí stroje.“ 
R: „Je tedy něco, co bys potřebovala pro zlepšení komunikace s klienty o sexuálních 
tématech ze strany organizace?“ 
J: „No myslím, že odpověď vyplývá z toho předchozího, já mám potřebu v týhle oblasti jen 
jednu- aby se hovory o sexu víc propojovaly se vztahy mezi lidma.“ 
R: „Existuje něco, co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany 
Tvého osobnostního nastavení?“ 
J: „Tak jak už jsem taky řekla, určitě je to potřeba klienta mluvit o praktikách, který už 
překračujou moje hranice a taky nějakej vulgární způsob vyjadřování. Ale jak už jsem řekla, 
primárně nemám problém s ničím v týhle oblasti, pokud tam není ze strany klienta skrytá 
manipulace a snaha o zneužití. Takže si umím představit, že se bavím vlastně o čemkoliv 
s někým, kdo to opravdu řeší jako problém.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace? To už jsi 
vlastně také svým způsobem zmínila.“  
J: „Jo, to už jsem taky řekla, ta velká svoboda hovor odmítnout, nejít za vlastní hranice.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy z hlediska Tvého osobnostního 
nastavení?“  
J: „Osobního nastavení… No tak myslím, že jsem schopná se hodně o sexu bavit věcně a 
nenechat se vyvést z míry, prostě akceptovat klienta.“ 
R: „Jak jsi spokojená se systémem vzdělávání Linky bezpečí v oblasti sexuální 
problematiky?“   
J: „Já myslím, že vzdělávání je dostatečné, ale možná to tak vidím hlavně proto, že já s tímhle 
tématem nemám problém. Ale možná by některé workshopy mohly být promyšlené více do 
hloubky.“ 
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R: „Pomohla Ti při některém hovoru se sexuální tématikou přítomnost intervizora 
směny?“ 
J: „Určitě, hlavně na začátku při hovorech s onanisty, kdy jsem ještě neměla tolik zkušeností a 
intervizor mi pomohl jak hovor ukončit, tak se potom vyventilovat z nepříjemných pocitů 
zneužití.“ 
R: „Jak tedy celkově hodnotíš práci intervizorů v souvislosti s hovory se sexuální 
tématikou?“ 
J: „Tak to zas vychází z toho, co už jsem řekla, v tomhle ohledu si na nic nemůžu stěžovat, 
v nepříjemných případech mi byli vždycky oporou, když jsem je potřebovala.“ 
R: „Vyhovuje Ti při vedení hovoru se sexuální tématikou rozmístění jednotlivých 
konzultantských stanovišť v místnosti?“  
J: „Tak to že se tam můžeme vzájemně poslouchat, na to jsem zvyklá, a asi mi to nevadí. 
Horší je to, když je tam moc velkej šrumec, ale to zas nesouvisí se sexuální tématikou, ale 
nějakou celkovou hygienou práce obecně.“ 
R: „Postrádáš při rozhovorech s dětmi o sexuální problematice vedené po telefonu 
nějaké další možnosti práce (případně využití různých pomůcek) ve srovnání s přímým 
osobním kontaktem s dítětem?“  
        J: „Tak tohle mě nikdy nenapadlo, že bych to měla srovnávat s rozhovorem tváří v tvář, 
prostě je to práce po telefonu, která je nějak omezená, ale zase má tu obrovskou výhodu úplný 
anonymity.“ 

R: „Takže bys to vůbec neporovnávala.“ 
J: „No ale teď mě napadá, že možná není od věci tyto dva typy práce srovnávat, protože 
když nad tím tak přemýšlím, tak je pravda, že něco se samozřejmě popisuje blbě, třeba 
jak nandat kondom. Ale vždycky se to dá nějak opsat nebo odkázat na nějakou knížku 
nebo tak. Takže nějak zásadně knížky nepostrádám.“ 
R:„Ještě jednou moc děkuji za spolupráci!“ 
J:„Rádo se stalo.“ 

 
 

12.2.4 Rozhovor s Martinou 

Renata (dále jen „R“): „Na začátku bych Ti ráda moc poděkovala za to, že sis na mě 
udělala čas a že jsi neodmítla poskytnutí rozhovoru. Moc děkuji za ochotu ke spolupráci.“ 

Martina (dále jen „M“): „To je samozřejmost!“ 
R: „Jak možná víš, jsem studentkou posledního ročníku HTF UK oboru husitská teologie 
v kombinaci s psychosociálními studii. Ve své DP se zabývám hovory se sexuální tématikou 
na LB především z pohledu konzultantů této organizace. Rozhovor je anonymní a informace, 
které v něm uvedeš, budou sloužit pouze pro potřeby mé magisterské práce. Odhadovaný čas 
strávený nad rozhovorem je přibližně třicet minut, ale samozřejmě ta doba závisí především 
na tom, jaké množství informací budeš chtít k jednotlivým otázkám poskytnout. Samozřejmě 
pokud bys nechtěla z jakéhokoli důvodu na některou otázku odpovědět, tak to budu 
respektovat.“ 
M: „Dobře.“ 
R: „Vše je tedy jasné- žádné nejasnosti?“ 
M: „Žádné.“ 
R: „Kolik je Ti let? “ 
M: „Bylo mi jednatřicet.“ 
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R: „Tvé pohlaví je žena.“ 
M: „Jo.“ 
R: „Na LB pracuješ jako konzultant které kategorie?“ 
M: „Asistent náslechu.“ 
R: „Jak dlouho již trvá Tvůj pracovní poměr?“ 
M: „To si musím nejdřív uvědomit…“ 
R: „V pohodě…“  
M: „M ělo by to být pět let.“ 
R: „Dobře. A Tvé nejvyšší dosažené vzdělání?“ 
M: „Vysokoškolské.“ 
R: „Co bylo Tvou motivací k uzavření pracovního poměru s LB?“ 
M: „Získat praxi, protože jsem v té době před nástupem na Linku už věděla, že se chci i do 
budoucna pohybovat v oblasti pomáhajících profesí.“ 
R: „Takže jsi k pomáhajícím profesím inklinovala odjakživa?“ 
M: „Přesně tak. Už nějak od dětství jsem měla představu o tom, že bych chtěla pracovat 
s lidma.“ 
R: „Splnila práce na LB Tvé původní očekávání?“ 
M: „Ur čitě ano, hodně jsem se toho naučila a hlavně jsem právě neustále v kontaktu s klienty, 
což byl můj nejhlavnější záměr.“ 
R: „Považuješ práci na LB za psychicky náročnou?“  
M: „Myslím, že práce na lince je mnohem náročnější, než jsem vůbec kdy předpokládala. Ať 
už z hlediska práce s některými náročnými typy klientů, tak stejně náročné je někdy zvládat 
třeba kontrolní situace na Lince, kdy celá dosavadní práce je zapomenuta a záleží spíš jen na 
tom, co člověk předvede při jediném náslechu.“ 
R: „Jsou pro Tebe ty kontrolní situace hodně stresující?“ 
M: „Právě že docela jo, no… snažím se to nějak překonávat, ale jde to těžko.“ 
R: „Teď už přistoupíme vyloženě k sexuální problematice. Co vše podle Tebe spadá pod 
slovní spojení „sexuální tématika“? Jaké okruhy témat bys tam zařadila?“ 
M: „Otázky, týkající se intimního kontaktu mezi dvěma lidmi v jakékoliv podobě. Dále 
například potíže v intimním styku, otázky na antikoncepci apod. Dále otázky kolem 
psychosexuálního vyzrávání, prostě otázky kolem změny myšlení, cítění a vnímání svého těla 
u dospívajících…“ 
R: „Napadá Tě ještě něco dalšího?“ 
M: „Různé odchylky od normálu, homosexualita a všechny další podobné, včetně skatofilie.52 
Tyhle telefonáty jsou pro mě dosti nepříjemné. Pak jsou tady také ta méně příjemná témata-
potíže zneužívání, znásilnění, pornografie…vydírání sexuálními fotkami a tak.“ 
R: „Setkáváš se se sexuální problematikou na LB často?“ 
M: „Velmi často, ale obvykle jsou to spíše otázky na první sex nebo nejistota ohledně 
pohlavní preference…“ 
R: „Tyto typy hovorů Ti vyhovují?“ 

                                                 
52 Tzv. skatofil dosahuje vzrušení anonymními telefonáty s erotickým obsahem, tuto praktiku 

upřednostňuje před obvyklými sexuálními aktivitami 
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M: „Takové hovory jsou fajn, děckám se dá většinou celkem snadno poradit a mám z nich 
dobrý pocit.“ 
R: „Které hovory se sexuální tématikou jsou pro Tebe z hlediska jejich vedení 
nejobtížnější a proč?“ 
M: „Ur čitě hovory, kde jde o zneužívání dítěte, často se mi nedaří zcela ovládnout vlastní 
pocity, mám pocit bezmoci, přece jen přes telefon se jen vzácně dá něco řešit a vyřešit…ale 
jsou naštěstí i výjimky.“ 
R: „V něčem se jim dá třeba pomoct?“ 
M: „Jo, třeba taková ta první psychologická pomoc, podpora. Dáme jim tím najevo, že někdo 
při nich stojí a pak je někdy lehčí odhodlat se k dalším krokům.“ 
R: „Uvádí obvykle klient, že se s daným problémem či otázkou ze sexuální oblasti již 
svěřil někomu ze svého okolí?“ 
M: „Záleží na tématu, ale vlastně skoro nikdy…je to přece jen dost intimní záležitost.“ 

 
 

R: „Pociťuješ u většiny dětských klientů či dospívajících při hovorech se sexuální 
tématikou určitou nervozitu?“ 
M: „Řekla bych, že záleží na věku…snad jsem víc nervózní než děti, ony jsou zvyklé se ptát a 
mluvit velmi otevřeně o čemkoliv…ale najdou se i takové, které se bojí zeptat a pak je na mě, 
abych byla vstřícná a otevřená každé otázce a třeba je i trochu povzbudila…upřímně, docela 
jsem ráda, když slyším nějaké dítě, které se ještě trochu ostýchá a nebere otázky kolem sexu 
jako banalitu.“ 
R: „Překvapila nebo zaskočila Tě někdy nějaká otázka položená dítětem v rámci hovoru 
se sexuální tématikou?“  
M: „Občas se to podaří.“ 
R: „A jakým způsobem?“ 
M: „Hlavně některé cizí výrazy nebo slangové výrazy určitě neznám, myslím, že děcka někdy 
chtějí i šokovat, tak vymýšlí různé historky…občas nevím, čemu ještě věřit anebo jestli 
některé detaily chci vůbec slyšet…no a ohledně násilí na dětech mě dokáže zaskočit skoro 
všechno 
R: „Pociťuješ někdy stud při vedení hovoru se sexuální tématikou?“ 
M: „Jistě, je to takové křehké, bavit se o sexu…ale spíše na té zcela osobní rovině, možná 
tehdy, když děti potřebují sdílet a ptají se na moje zkušenosti…“ 
R: „A jak s takovým studem pracuješ, když se dostaví?“ 
M:  „Pracuju, snažím se… no asi se k tomu studu i přiznávám, ono to trochu „prolomí ledy“ a 
pak už se i původně pro mě náročný hovor vede lépe.“ 
R: „Ptají se volající často na Tvé sexuální zkušenosti?“ 
M: „Zase tak často ne, to spíše dospělí, a tam jde o něco zcela jiného…ale jo, občas se zeptají 
a tím mě většinou trochu rozhodí.“ 
R: „Byla bys ochotná podělit se o svou sexuální zkušenost s dětským klientem, pokud by 
Tě o to požádal?“  
M: „V tomhle bych byla hodně opatrná. Hodně bych to asi v sobě zvažovala a zjišťovala, 
jestli by to klientovi nějak mohlo viditelně pomoct a pokud ano, tak bych to pak určitě 
udělala.“ 
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R: „Myslíš si, že jsi dostatečně připravena na diferencování hovorů se sexuální 
tématikou dle věku dětí?“ 
M: „Svojí představu o diferenciaci mám, to bych řekla, že každý volí intuitivně formu a 
způsob podle svých schopností a podle dítěte…určitě má vliv i moje dětství, nejsem třeba 
otevřená tomu, sdělovat všechno dětem v předškolním věku, tam bych se snad ještě držela 
verze rodičů…třeba i o těch čápech. No, když bych to měla nějak celkově zhodnotit, jsem 
připravena asi částečně.“ 
R: „Zohledňuješ věk dětí v souvislosti s tím, co je vhodné jim v oblasti sexuality 
sdělovat? To už jsi vlastně trochu zodpověděla.“ 
M: „Ur čitě ano, určitě by se měl věk zohlednit.“ 
R: „A jakým způsobem, to už jsi vlastně taky uvedla.“ 
M: „Přesně tak. Dětem v předškolním věku nevysvětlovat vše dle reality do detailů, ale pak 
v pozdějším věku už se vyplatí být zcela upřímný, asi.“ 
R: „Co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace?“ 

M: „Když mě poslouchá hodně lidí a také pokud jsem nucena podávat informace bez 
ohledu na vlastní přesvědčení o tom, co je a není vhodné a na místě.“ 
R: „A to se Ti někdy na Lince stává?“ 
M: „Bohužel někdy jo.“ 

R: „Co bys potřebovala pro zlepšení komunikace s klienty o sexuálních tématech ze 
strany organizace?“ 
M: „Aby si vedení a intervizoři uvědomovali, že spoustu věcí jako konzultanti zvládneme 
sami naprosto automaticky. Prostě větší důvěru ve vlastní úsudek ze strany vedení, asi tak.“ 
R: „Co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany Tvého 
osobnostního nastavení?“ 
M: „Snad nic, fakt doufám, že nic takového není.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace? 
M: „Nic mě nenapadá. Jako aby mi to vyloženě pomáhalo… musím si sama hledat způsoby, 
jak si pomoct… to je prostě na každém individuálně.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy z hlediska Tvého osobnostního 
nastavení?“ 
M: „No, sice sexualita je choulostivé téma, ale je to téma jako každé jiné, to si stále opakuji a 
někdy to zabírá.“ 
R: „Jak jsi spokojena se systémem vzdělávání Linky bezpečí v oblasti sexuální 
problematiky?“  
M: „Oceňuji workshopy, kde se řeší konkrétní dotazy a hledáme společně vhodné formulace 
pro jejich vysvětlení. Nemám ráda různé bezúčelné přednášky, prostě musím tam vždycky 
vidět ten užitek pro praxi.“ 
R: „Pomohla Ti při některém hovoru se sexuální tématikou přítomnost intervizora 
směny?“ 
M: „Občas.“ 
R: „A v čem například?“ 
M: „N ěkdy je pro mě fajn to, že tam ten intervizor vedle mě sedí jako podpora. Někdy mi 
zase pomůže najít ta správná slova.“ 
R: „Jak tedy celkově hodnotíš práci intervizorů v souvislosti s hovory se sexuální 
tématikou?“ 
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M: „Jak už jsem říkala, jsem ráda, když mi poradí nějakou frázi tam, kde se zaseknu a nevím, 
jak se vyjádřit, je to pak docela úleva je mít u sebe. Někdy jsem ale radši, když mi do hovoru 
vůbec nevstupují.“ 
R: „Vyhovuje Ti při vedení hovoru se sexuální tématikou rozmístění jednotlivých 
konzultantských stanovišť v místnosti?“ 
M: „Ur čitě ne, odlehlejší stanoviště je mnohem příjemnější pro tento typ hovoru, člověk 
potřebuje aspoň nějaké základní soukromí.“ 
R: „Postrádáš při rozhovorech s dětmi o sexuální problematice vedené po telefonu 
nějaké další možnosti práce (případně využití různých pomůcek) ve srovnání s přímým 
osobním kontaktem s dítětem?“ 
M: „No nevím, byla bych ráda, kdybych takové možnosti mohla využívat, bylo by to 
jednodušší, kdybych si mohla pomoct nějakými obrázky.“ 
R: „A tím jsme celé téma dokončily. Ještě jednou moc děkuji za spolupráci!“ 
M: „Nemáš zač Reni, bylo to i pro mě fajn.“ 

 

12.2.5 Rozhovor s Hanou 

Renata (dále jen „R“): „Na začátku bych Ti ráda moc poděkovala za to, že sis na mě udělala 
čas a že jsi neodmítla poskytnutí rozhovoru. Moc děkuji za ochotu ke spolupráci.“ 
Hana (dále jen „H“): „Nemáš zač děkovat.“ 
R: „ Ale ano, mám! Jak možná víš, jsem studentkou posledního ročníku HTF UK oboru 
husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii. Ve své práci se zabývám hovory se 
sexuální tématikou na LB především z pohledu konzultantů této organizace. Rozhovor je 
anonymní a informace, které v něm uvedeš, budou sloužit pouze pro potřeby mé magisterské 
práce. Odhadovaný čas strávený nad rozhovorem je přibližně čtyřicet minut, ale samozřejmě 
ta doba závisí především na tom, jaké množství informací budeš chtít k jednotlivým otázkám 
poskytnout. Samozřejmě pokud bys nechtěla z jakéhokoli důvodu na některou otázku 
odpovědět, tak to budu respektovat.“ 
H: „Díky.“ 
R: „Všechno je srozumitelné? Můžeme začít?“ 
H: „Určitě.“ 
R: „První otázka. Kolik je Ti let?   
H: „36.“ 
R: „ Pohlaví žena.“ 
H: „Ju.“ 
R: „Na Lince bezpečí pracuješ jako konzultant které kategorie? 
H: „III. Kategorie.“ 
R: „Už třetí kategorie? To moc gratuluji!“ 
H: „Hm, díky, jsem moc spokojená.“ 
R: „Jak dlouho již trvá Tvůj pracovní poměr?“  
H: „Už tak čtyři roky.“ 
R: „Nejvyšší dosažené vzdělání máš jaké?“ 
H: „VOŠku sociálně právní.“ 
R: „Co bylo Tvou motivací k uzavření pracovního poměru s LB?“ 
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H: „Hledala jsem smysluplnou práci, kde můžu využít své terapeutické schopnosti. Přišlo by 
mi to totiž jako škoda, když už jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik, abych ho pak 
nikde pro pro praxi nezužitkovala.“ 
R: „To by určitě byla škoda. Splnila práce na LB Tvá původní očekávání?“ 
H: „Splnila, v práci neustále pracuji s klienty a můžu tak využít svoje zkušenosti 
z terapeutického výcviku i výcviku telefonické krizové intervence.“ 
R: „Považuješ práci na LB za psychicky náročnou?“ 
H: „ Za psychicky náročnou považuji pouze tu část, kterou trávím na ústředně a také testovací 
rozhovory dětí, kdy jen zkouší hranice, tedy manipulují, dělají si legraci nebo jsou agresivní. 
Jinak pokud se jedná o práci s klienty, které něco trápí, tak tam i když se jedná třeba o těžší 
téma, tak to za náročné nepovažuji. Je to pro mě smysluplný a klienty považuji v tu chvíli za 
partnery, kteří jsou na cestě ke svému uzdravování se a jsem ráda, že s nimi můžu v tu chvíli 
být.“ 

 
R: „Co vše podle Tebe spadá pod slovní spojení „sexuální tématika“? Co Tě napadá, když 
se toto slovní spojení řekne?“ 
 H: „ Pod to pro mě spadají veškeré hovory se sexuálními otázkami. Jsou to otázky typu 
například co je sex, jak se to dělá. Taky hovory, kdy děti volají, že rodiče něco dělají a jsou 
tam divný zvuky a co to znamená. Taky dost otázek ohledně sexuálního vyzrávání jako 
menstruace  a fungování těla. No a samozřejmě rozhovory na téma masturbace. A nakonec i 
hovory o sexuálních představách, dysfunkcích, různých sexuálních preferencích. Například 
různé fetiše. Ještě sem patří i hovory o sexuálních zneužitích, znásilnění nebo incestu.“ 
R: „Setkáváš se se sexuální problematikou na LB často?“ 
H: „Celkem často, téměř každou směnu mám takový hovor nebo více.“ 
R: „Které hovory se sexuální tématikou jsou pro Tebe z hlediska jejich vedení 
nejobtížnější a proč?“ 
H: „Nejobtížnější jsou hovory, kdy to vypadá, že si to dítě dělá legraci a zkouší, jak mu 
odpovím. Když neodpovídá na moje otázky a chce jen rychlé odpovědi po mně. Složitý to je, 
protože to naráží na můj pocit zneužití. Sexuální tematika je pro mě citlivé téma, pokud se 
z ní dělá legrace. No a ještě mi hodně vadí hovory, kdy je na druhé straně evidentně dospělý 
muž, který tvrdí, že je dítě a doptává se například na to, jak má masturbovat. Když mi 
popisuje sexuální chování, které jemu někdo dělá. A pak hovory, kdy evidentně u toho někdo 
masturbuje, nebo je tam takové podezření z mojí strany. Mám pocit bezmoci, jelikož nemůžu 
vždy hovor s jistotou ukončit, když mám pouze podezření a dotyčný to popírá. A opět se cítím 
být zneužitá.“ 
R: „Uvádí obvykle klient, že se s daným problémem nebo otázkou ze sexuální oblasti již 
svěřil někomu ze svého okolí?“ 
H: „V ětšinou tvrdí, že jim to nikdo neodpověděl, nebo že ve škole chyběli. Také, že se jim 
smějí kamarádi, že to oni nevědí. Pak jsou také pocity studu se s tím někomu svěřovat. To 
třeba u těch fetišů. A pak je pro klienty lepší anonymita telefonu.“ 
R: „Pociťuješ u většiny dětských klientů nebo dospívajících při hovorech se sexuální 
tématikou určitou nervozitu?“  
H: „Nervozitu pociťuji často, ale jen u hovorů, kde mám podezření na testování naší služby. 
Signálem jsou pro mě třeba intonace, ve které je smích, nebo hlas s erotickým zabarvením. 
Pokud jde o hovor, kdy klient je pro mne autentický, tak tam nepociťuji žádnou nervozitu a 
tyto hovory jsou pro mě příjemné.“ 
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R: „Překvapila nebo zaskočila Tě někdy nějaká otázka položená dítětem v rámci hovoru 
se sexuální tématikou?“ 
H: „Ne, nezaskočila, kromě těch s podezřením na testování naší služby, jak už jsem dřív 
zmiňovala. 
R: „Pociťuješ někdy stud při vedení hovoru se sexuální tématikou?“  
H: „Ano, pociťuji. 
R: „A jak s ním  pracuješ?“ 
H: „Se studem pracuji tak, že si hlídám svoje hranice a nenechám se manipulovat do odpovědí 
s jasnými návody. Pokud klientovi nevěřím autenticitu, tak se domluvím na volání jindy, aby 
měl šanci mluvit s někým jiným, kdo pro něj bude v tu chvíli užitečnější, jelikož nebude 
v odporu jako v tu chvíli já.“ 
R: „Ptají se volající často na Tvé sexuální zkušenosti?“ 
H: „Ptají se, ale většinou to bývá v rámci testů. V rámci autentických hovorů si to vybavuji 
jen zřídka. To pak spíše kladou otázky na moje postoje, zda to či ono chování odsuzuji nebo 
ne.“ 
R: „ A byla bys ochotná podělit se o svou sexuální zkušenost s dětským klientem, pokud 
by Tě o to požádal?  
H: „Na lince rozhodně ne. Je to proti pravidlům linky a jsem za to i ráda, protože by to nejspíš 
ničemu neprospělo.“ 
R: „Myslíš si, že jsi dostatečně připravena na diferencování hovorů se sexuální 
tématikou dle věku dětí?“ 
H: „U tohoto vycházím vždycky z aktuálního hovoru. Nejdříve se doptávám na dosavadní 
zkušenosti dětí a podle toho a také na co se ptají, tak pak odpovídám. Hovor uzpůsobím 
způsobu vyjadřování dítěte a nepoužívám například příliš medicínské výrazy, ale když bych 
se měla zhodnotit, jestli jsem připravená, tak bych řekla asi půl na půl, někdy prostě trochu 
tápu.“ 
R: „Zohledňujete v hovorech se sexuální tématikou věk volajícího?“  
H: „Jo, věk určitě zohledňuji většinou.“ 
R: „Co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace?“ 
H: „Ze strany organizace mi znesnadňuje práci podpora v tom, abychom sexuální témata dost 
zevrubně popisovali. Mám z toho dojem, že mám ze sebe sypat data i na jednoduchou otázku. 
Já se raději doptávám, aby se jednalo více o dialog. Působí to na mě jako takový tlak na 
podávání velké haldy informací v kontrastu s tím, že neuvádíme sami od sebe moc vztahové 
souvislosti.“ 
R: „Co bys potřebovala pro zlepšení komunikace s klienty o sexuálních tématech ze 
strany organizace?“ 
H: „Více podpory pro hlídání našich vlastních hranic a také, abychom měli jako konzultanti 
více pravomocí rozhodovat o tom, jaké informace a jakým způsobem poskytneme.“ 
R: „Co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany Tvého 
osobnostního nastavení?“  
H: „Asi moje zkušenost sexuálního zneužití. A to mi pak vadí při hovorech, kde mám 
podezření, že k něčemu takovému u dítěte dochází, tak mám pak v hlavě někdy pocit, že se to 
v tu chvíli děje znovu. Ale řeším to sama s psychoterapeutem, tak doufám, že to jednou 
odbourám.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace?“  
H: „Podpora vedoucího směny. Když je pro mě hovor těžší, tak můžu využít týto podpory a to 
je pro mě užitečný.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy z hlediska Tvého osobnostního 
nastavení?“ 
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H: „Moje práce s vlastními hranicemi. Hlídám si, abych je nepřekračovala. Používám 
sebehygienické nástroje. Ulevím si hlavně slovně.“ 
R: „Jak jsi spokojena se systémem vzdělávání Linky bezpečí v oblasti sexuální 
problematiky?“ 
H: „Jak to zhodnotit…“ 
R: „Zkus prosím, co je pro Tebe přínosné a co naopak v tomto systému dalšího vzdělávání 
postrádáš.“ 
H: „Přínosný pro mne byl workshop nad sexuální tematikou, ale očekávala bych ještě trochu 
větší propracovanost, přínosná je také možnost sdílet svoje pocity a podpora vedení směny. 
Trochu postrádám více podpory s mým osobním problémem pocitu sexuálního zneužití. Ale 
na to asi spíš fakt potřebuji jen tu svou terapii a řekla bych, že je logický, že na to nemá linka 
kapacitu, aby to suplovala. Takže to spíše beru na sebe a taky na tom nějakou formou 
průběžně pracuji, jak už jsem říkala.“ 
R: „Pomohla Ti při některém hovoru se sexuální tématikou přítomnost intervizora 
směny?“ 
H: „Pomohla, a na to jsem vlastně už odpovídala dříve.“ 
R: „ A jak celkově hodnotíš práci intervizorů v souvislosti s hovory se sexuální 
tématikou?“ 
H: „Různě. Záleží na osobním postoji každého intervizora. A pokud nemá žádný problém 
s těmito hovory, tak je to pro mě těžší, jelikož necítím podporu pro moje potíže. Ale je to spíš 
můj subjektivní dojem. Já se pak totiž bojím otevřeně mluvit o svých pocitech, jelikož mám 
strach z nepochopení. Takže vlastně nevím, jestli by to nepochopení skutečně přišlo. Celkově 
hodnotím práci intervizorů pro sebe jako přínosnou. Pokud potřebuji a řeknu si o to, tak 
dostanu možnost podpory přímo u hovoru a také pak možnost odventilování po hovoru.“ 
R: „Vyhovuje Ti při vedení hovoru se sexuální tématikou rozmístění jednotlivých 
konzultantských stanovišť v místnosti?“   
H: „O tom jsem nikdy nepřemýšlela. Prostě to beru tak jak to tam je a ani nepřemýšlím, že by 
to mělo být jinak.“ 
R: „Postrádáš při rozhovorech s dětmi o sexuální problematice vedené po telefonu 
nějaké další možnosti práce (případně využití různých pomůcek) ve srovnání s přímým 
osobním kontaktem s dítětem?“ 
H: „Pokud bych chtěla učit děti vyloženě sexuální výchově v osobním kontaktu, tak bych 
rozhodně použila i nějaké pomůcky, ale na telefonu mi to nechybí. Mám dojem, že jsou to 
hovory jako každé jiné a tak se bavíme o tom, co klient potřebuje. Obrázky a pomůcky mu 
můžu doporučit, kde je může najít.“ 
R: „Tak jsme se Hani dobraly konce. Ještě jednou moc děkuji za spolupráci!“ 

12.2.6 Rozhovor s Lenkou 

Renata (dále jen „R“): „Na začátku bych Ti ráda moc poděkovala za to, že sis na mě udělala 
čas a že jsi neodmítla poskytnutí rozhovoru. Moc děkuji za ochotu ke spolupráci. 
Jak možná víš, jsem studentkou posledního ročníku HTF UK oboru husitská teologie 
v kombinaci s psychosociálními studii. Ve své DP se zabývám hovory se sexuální tématikou 
na LB především z pohledu konzultantů této organizace. Rozhovor je anonymní a informace, 
které v něm uvedeš, budou sloužit pouze pro potřeby mé magisterské práce.“ 
Lenka (dále jen „L“): „Jak dlouho bude ten rozhovor asi tak trvat? Mám dojem, žes mi to 
psala v mejlu, ale nějak se mi to vykouřilo z hlavy…“ 
R: „Odhadovaný čas strávený nad rozhovorem je přibližně třicet až čtyřicet minut, ale 
samozřejmě ta doba závisí především na tom, jaké množství informací budeš chtít 
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k jednotlivým otázkám poskytnout. Samozřejmě pokud bys nechtěla z jakéhokoli důvodu na 
některou otázku odpovědět, tak to budu respektovat. 
L: „Jasně.“ 
R: „Tak jak první bych se ráda zeptala na Tvůj věk.“ 
L: „Šestadvacet let.“ 
R: „Pohlaví žena.“ 
L: „Jo, to mohu s určitostí potvrdit.“ 
R: „Na LB pracuješ jako konzultant které kategorie?“  
L: „Druhé kategorie.“ 
R: „Jak dlouho již trvá Tvůj pracovní poměr?“ 
L: „Pět a půl roku, s dvakrát cca půlroční pauzou.“ 
R:„Jaké je Tvé nejvyšší dosažené vzdělání?“ 
L:„Střední s maturitou.“ 
R:„Ale studuješ v současnosti vysokou?“ 
L:„Jo, už pěkně dlouho, letos už jí musím nutně dokončit, tedy aspoň toho bakaláře.“ 
R: „Co bylo Tvou motivací k uzavření pracovního poměru s LB?“ 
L: „Když mi bylo šestnáct let, přečetla jsem si inzerát, že LB hledá pracovníky a strašně mě to 
zaujalo… Rozhodla jsem se, že až dosáhnu požadovaného věku, že se přihlásím, a tak se i 
stalo.“ 
R: „To je super, že už jsi takhle dopředu měla jasnou vizi.“ 
L: „Jo, jsem zato ráda. Jsem ráda, když mohu dělat smysluplnou práci, která mě naplňuje, už 
když jsem četla ten inzerát, tak jsem tušila, že je to přesně ta oblast, která mě přitahuje… Být 
tu pro potřebné, když chtějí sdílet svá trápení.“ 
R: „Splnila práce na LB Tvé původní očekávání?“ 
L: „Myslím, že je to úplně jiný, než jsem očekávala. Někdy cejtím úplně beznaděj, když mám 
plnou směnu tesťáků, to si kolikrát říkám, že todle jsem fakt dělat nechtěla, jsem z toho úplně 
vyřízená, někdy mě třeští hlava a „pro nic“ nebo alespoň ne proto, pro co bych to ráda 
obětovala…  
R: „A je něco, co Ti tyhle útrapy nějak vyvažuje?“ 
L: „Jo, na druhou stranu se to vyvažuje tím, že v jiných oblastech je práce na Lince nad moje 
očekávání, a jeden pořádně odvedenej hovor, kterej mám pocit, že k něčemu opravdu byl, mi 
pomáhá překlenout ty další, které možná k něčemu taky jsou, jen ten pocit z toho ne vždycky 
mám…“ 
R: „Považuješ práci na LB za psychicky náročnou?“ 
L: „Jak v čem, rozhodně ne v tom, v čem si lidé, kteří zde nepracují, představují, že to 
náročné je…“ 
R: „V čem si myslíš, že by ostatní lidi, kteří tu nepracují, považovali tuhle práci za psychicky 
náročnou?“ 
L: „Ur čitě by za nejtěžší považovali ty vážný hovory, ale jak už jsem asi říkala, pro mě často 
jsou náročnější testovací hovory, než hovory kde o něco skutečně jde… také záleží hodně na 
tom, jaká je směna, když cítím, že tým funguje, tak sebetěžší věci se mi snášejí líp.“ 
R: „Co vše podle Tebe spadá pod slovní spojení „sexuální tématika“? Co Tě napadá?“ 
L: „Menstruace, gravidita, interrupce, některý CAN, orientace- myslím tedy tu sexuální, 
dotazy na sexuální témata a možná ještě něco dalšího, co mě zrovna teď nenapadá.“ 
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R: „Setkáváš se se sexuální problematikou na LB často?“ 
L: „Ano, hodně často.“ 
R: „Které hovory se sexuální tématikou jsou pro Tebe z hlediska jejich vedení 
nejobtížnější a proč?“ 
L: „Nejobtížnější jsou pro mě hovory o interrupci – jelikož interrupce je pro mne eticky 
nepřípustná. Jeden čas jsem dokonce zvažovala, zda toto nebude důvod pro to, abych na Lince 
nepracovala, protože nebrat tyto hovory pro mě nebylo dostačující řešení, ale jen strkání hlavy 
do písku. Nyní vím, že je pro mě nejlepší hovory o interrupci vést, celý hovor ale musím 
vyvažovat to, že tu jsem za organizaci a zároveň chránit sebe a odpovědi formulovat tak, 
abych nešla proti sobě, proti svému přesvědčení, proti své etice -řečeno katolicky, neboť 
katolík jsem, abych neupadla do těžkého hříchu.  
R: „Říkala jsi, že jednu dobu jsi kvůli tomu zvažovala odchod z Linky. Jak jsi na tom 
s tématem interrupcí teď?“ 
L: „Teď jsem ve fázi, kdy je pro mě osobně vedení hovorů s touto tématikou smysluplné, ale 
velice náročné…“ 
R: „Taaak, napadá Tě ještě něco dalšího k nejobtížnějším hovorům?“ 
L: „No ještě jsem chtěla dodat, že interrupce jsou pro mě nejnáročnější, ale nejnepříjemnější 
pro mě byla žena, která u hovoru masturbovala a já si tím nebyla jistá.“ 
R: „U žen je to na Lince docela neobvyklé, ne?“ 
L: „To jo, stalo se mi to jen jednou a překvapilo mě, že mi to bylo daleko víc nepříjemné, než 
když zjistím, že na druhé straně onanuje muž. Upozorňuji, že to že jsem katolík, neznamená, 
že jsem homofobní.“ 
R: „Uvádí obvykle klient, že se s daným problémem nebo otázkou ze sexuální oblasti již 
svěřil někomu ze svého okolí?“ 
L: „Obvykle nevím, ale když už, tak většinou mluví o vrstevnících 
R: „Pociťuješ u většiny dětských klientů nebo dospívajících při hovorech se sexuální 
tématikou určitou nervozitu?“ 
L: „Pokud to není testovací hovor, tak většinou ano.“ 
R: „Překvapila  nebo zaskočila Tě někdy nějaká otázka položená dítětem v rámci hovoru 
se sexuální tématikou?“ 
L: „Ur čitě někdy jo:“ 
R: „A vzpomeneš si, o jakou otázku nebo typ otázky se jednalo?“ 
L: „Uhm. Antikoncepce – znám tuhle problematiku pouze teoreticky a zvláště v hormonální 
se neorientuji tak dobře jako člověk, který s ní má zkušenost.“ 
R: „Pociťuješ někdy stud při vedení hovoru se sexuální tématikou?“ 
L:„Asi  většinou ne, neboť si nepamatuji na situaci, kdy ano, ale možná někdy v minulosti 
k takové situaci došlo a jen jsem jí už vytěsnila.“ 
R: „Ptají se volající často na Tvé sexuální zkušenosti?“ 
L: „Nevim, zda často, ale stává se to.“ 
R: „Byla bys ochotná podělit se o svou sexuální zkušenost s dětským klientem, pokud by 
Tě o to požádal? Případně za jakých okolností?“ 
L: „Pokud bych měla pocit, že moje zkušenost by pro klienta měla být klíčová, byla bych 
ochotná mu to sdělit, ovšem ne stylem – mám takovou zkušenost, ale „může se také stát, že 
…“ a za tahle slova bych nějak napasovala tu svou zkušenost. Prostě dát to jako jednu 
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z možností, rozhodně bych mu nechtěla sdělovat své sexuální zkušenosti z jednoduchého a 
často omílaného důvodu- moje zkušenost pro něj není určující, protože jsme dva naprosto 
odlišní jedinci s různým prožíváním…“ 
R: „Myslíš si, že jsi dostatečně připravena na diferencování hovorů se sexuální 
tématikou dle věku dětí?“ 
L: „Ne, to určitě nejsem a pořád s tím bojuji.“ 
R: „Zohledňuješ v hovorech se sexuální tématikou věk klienta?“ 
L: „Ano, zohledňuji. 
R: „A jakým způsobem?“ 
L:  „Přizpůsobením jazyka, obsahu a hloubce. Ale nemám v tom úplně jasno, řeším to 
neustále.“ 
R: „A existuje něco, co by Ti v tom mohlo pomoct?“ 
L: „Možná kdybychom se v rámci Linky nějak dohodli, co budeme jak starým dětem říkat, to 
by asi bylo ulehčení.“ 
R: „Co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace?“ 
L: „Blízkost kolegů a to, že vím, že poslouchají…“ 
R: Jak to víš?“ 
L: „Vím to – ptala sem se jich. Navíc sama poslouchám taky pro inspiraci, takže jim nemám 
co vyčítat. No a pak to, jak už jsem říkala, asi to, že nepanuje shoda o tom, co sdělovat jak 
starému dítěti.“ 
R: „Co bys potřebovala pro zlepšení komunikace s klienty o sexuálních tématech ze 
strany organizace?“  
L: „Nic mě teď nenapadá, to co by mi pomohlo se mi zdá nereálné – například právě ten klíč 
k tomu, co a jak sdělovat komu.“ 
R: „Co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany Tvého 
osobnostního nastavení?“ 
L: „Asi převážně to, že jsem dost konzerva a někdy je pro mě těžké řešit vyloženě s dětmi to, 
co dle mého pocitu patří až úplně někam jinam… Společnost děti žene rychle k sexuálnímu 
žití a mě se s tím pořád nechce smířit, protože mi připadá, že jdou sami vstříc k tomu, že si 
takhle zbytečně ubližují…Je mi smutno z toho, co podle mě zbytečně zažívají…“ 
R: „Hm.“ 
L: „Ale asi s tím nic nezmůžu. No a s tím souvisí i věk k poskytování některých informací… 
Ráda bych některé věci vysvětlila svým dětem sama až uznám za vhodné a asi bych nebyla 
odvařená z toho, kdyby jim to vysvětloval nějaký pracovník telefonické krizové linky.“ 
R: „Hodně by Ti vadilo, kdyby jim to vysvětloval někdo z konzultantů místo Tebe?“ 
L: „Jo, možná i kvůli tomu, že jsem od některých kolegů zaslechla věci, se kterými 
nesouhlasím a byla bych nerada, aby to takto slyšelo moje dítě, například „masturbace je 
normální věc, dělá to naprosto každej“; nechci hodnotit masturbaci, ale vadí mi druhá část té 
věty, protože jsem si jistá, že to nedělá úplně každej. Když mi volá malé dítě a ptá se na 
sexuální tématiku, často přemýšlím nad tím, co je vhodné a do jaké míry by měl být 
respektován  i rodič…“ 
R: „Hm, to je zajímavá myšlenka, ale těžko ji převést do praxe, když rodič na tom telefonu 
není, jedině snad ptát se dítěte, co mu rodič říkal?“ 
L: „Jo, to mě právě taky napadá, že je tak to jediný co by mohlo jít.“ 
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R: „A nemyslíš si, že se někdy i stává, že rodiče s dětmi úplně odmítají hovořit o sexu a dítě 
to téma samo doma také nepřinese?“ 
L: „To je asi dost časté, tak pak už je to holt fakt na nás.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace?“ 
L: „Možnost být během hovoru na internetu, možnost dohledání věcí či terminologie. Často si 
otevřu wikipedii – do které během hovoru pro jistotu nahlédnu, abych zbytečně nepletla 
některé pojmy  třeba z nervozity, když vidím, že mě poslouchají kolegové, či abych zbytečně 
nemluvila moc složitě, když se to dá říct jednodušeji.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy z hlediska Tvého osobnostního 
nastavení?“ 
L: „Odpoutat se od toho, že mě poslouchá kolega. Upřímně, nemám moc problém se bavit o 
sexuálních tématech, pokud slyším, že se o to klient opravdu zajímá. Nepříjemné mi jsou 
hovory, kdy si připadám, že klient jen zkouší, co všechno vím a snaží se nachytat, to se pak 
snažím smířit se s tím a zkrátka to přijmout, případně mu autenticky sdělit, že z toho mám 
takový dojem, tak jak to je, často to pomůže oběma stranám.“ 
R: „Jak jsi spokojena se systémem vzdělávání Linky bezpečí v oblasti sexuální 
problematiky? Uveď prosím, co je pro Tebe přínosné a co naopak v tomto systému dalšího 
vzdělávání postrádáš.“ 
L: „Pamatuji si poslední workshop, na kterém jsem byla a vím, že mě to bavilo, ale také sem 
si na závěr říkala, že mi to mnoho nového nepřineslo. Super pro mě bylo, když jsme měli 
napsat nějaké nevím jak to bylo přesně formulováno ale asi „bludy o sexualitě“, které jsme 
slýchali jako děti, to mě hodně obohatilo…“ 
R: „A ještě něco by pro Tebe bylo přínosné?“ 
L: „Upřímně říkám, že by se mi do toho sice vůbec nechtělo, ale největším přínosem by pro 
mě byl delší nácvik před ostatními, protože pro mě byly inspirující odpovědi kolegů, na to 
bylo tehdy dle mého názoru věnováno málo času, to by chtělo víc.“ 
R: „Pomohla Ti při některém hovoru se sexuální tématikou přítomnost intervizora 
směny?“ 
L: „N ěkdy ano, někdy mi byla spíše přítěží – to v okamžiku, kdy se neshodujeme o tom, zda 
je klienta potřeba konfrontovat a ukončit hovor.“ 
R: „Jo, takže může být nápomocný a naopak i vlastně přítěží.“  
L: „Hm. Pamatuji si na dvě obdobné situace, u hovoru se sexuální tématikou. Jednou jsem 
naprosto nechápala proč je to pro intervizora už přes čáru a proč mě dost radikálně vede 
k tomu, abych hovor ukončila, vnímala jsem to naprosto jinak. A naopak jednou jsem už byla 
opravdu přesvědčená, že už to přes čáru je a že toto na konfrontaci je rozhodně, protože to byl 
velice agresivně manipulující klient a intervizorka mě stále podporovala k dalšímu kontaktu, 
který mi byl velice nepříjemný, jelikož se mi zdálo, že hovor naprosto nikam nesměřuje, že 
jsem vyzkoušela všemožné techniky a přesto se stále cyklíme a přišlo mi, že hovor je opravdu 
jen pouze o tom, že klient zkouší, co v oblasti sexuální tématiky s velmi osobními a intimními 
otázkami vydržím…“ 
R: „Máš tedy obě dvě zkušenosti.“ 
L: „Hm, fakt to hodně závisí na tom názoru intervizora, jak on tu situaci vidí, jestli podobně 
jako já.“ 
R: „Jak celkově hodnotíš práci intervizorů v souvislosti s hovory se sexuální tématikou?“ 
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L: „M ůj dojem se týká asi většiny témat, že hodně záleží na tom, jak je intervizor nastavený, 
pokud se v nastavení shodujeme, pracuje se mi dobře, když ne, je to podstatně těžší a za 
poslední dobu jsem tyto rozdílnosti u intervizorů vnímala velice intenzivně.“ 
R: „Intenzivněji než dříve?“ 
L: „Mnohem.“ 
R: „Vyhovuje Ti při vedení hovoru se sexuální tématikou rozmístění jednotlivých 
konzultantských stanovišť v místnosti?“ 
L: „Upřímně ne, ale nedá se s tím nic dělat… Jsem nerada, když mě někdo poslouchá, jak 
vysvětluji některé věci, není to o mém studu, ale o tom, že s některými věcmi zkušenost mám 
a s některými ne, například v oblasti antikoncepce jsem dost nepolíbená, čili znám to 
teoreticky, ale prakticky ne a zkrátka, věci které znám osobně se mi vysvětlují logicky lépe a 
je mi trapně, když vím, že vedle mě sedí kolega, který s tím zkušenost má…“ 
R: „Postrádáš při rozhovorech s dětmi o sexuální problematice vedené po telefonu 
nějaké další možnosti práce (případně využití různých pomůcek) ve srovnání s přímým 
osobním kontaktem s dítětem?“ 
L: „Tak samozřejmě s encyklopedií v ruce, či s banánem a kondomem se některé věci určitě 
vysvětlují snáz, nicméně doteď jsem nad tím moc nepřemýšlela, protože to zkrátka k práci na 
telefonu patří.“ 
R: „Ještě jednou moc děkuji za spolupráci, byl to milý rozhovor.“ 
L: „Nemáš vůbec zač, klidně se ozvi, kdybys ještě něco potřebovala doplnit. Pro mě to taky 
bylo moc milé popovídání.“ 

 

12.2.7 Rozhovor s Barborou 

 
Renata (dále jen „R“): „Na začátku bych Ti ráda moc poděkovala za to, že sis na mě udělala 
čas a že jsi neodmítla poskytnutí rozhovoru. Moc děkuji za ochotu ke spolupráci.“ 
Barbora (dále jen „B“): „Není vůbec zač, to pro mě není žádný problém.“ 
R: „Jak možná víš, jsem studentkou posledního ročníku HTF UK oboru husitská teologie 
v kombinaci s psychosociálními studii. Ve své DP se zabývám hovory se sexuální tématikou 
na LB především z pohledu konzultantů této organizace. Rozhovor je anonymní a informace, 
které v něm uvedeš, budou sloužit pouze pro potřeby mé magisterské práce.“ 
B: „Jo, takže to, co Ti řeknu, napíšeš jen do diplomky a nikde to dál nebudeš šířit?“ 
R: „Přesně tak, ještě navíc pro jistotu změním některé Tvé osobní údaje, abys nebyla 
identifikovatelná. Jinak odhadovaný čas strávený nad rozhovorem je přibližně třicet minut, ale 
samozřejmě ta doba závisí především na tom, jaké množství informací budeš chtít 
k jednotlivým otázkám poskytnout. Samozřejmě pokud bys nechtěla z jakéhokoli důvodu na 
některou otázku odpovědět, tak to budu respektovat.“ 
B: „Dobře.“ 
R: „Takže začneme. Kolik je Ti let? “ 
B: „Sedmadvacet.“ 
R: „ Pohlaví žena.“ 
B: „Ano, žena.“ 



 

 126

R: „Na LB pracuješ jako konzultant jaké kategorie?“ 
B: „Třetí kategorie.“ 
R: „Také už třetí kategorie? To nejsi první, kdo mi to říká.“ 
B: „No, hodně nás kariérně povyrostlo.“ 
R: „Tak to gratuluji.“ 
B: „Díky, je to moc fajn dělat zase něco trošku jiného, že to není už takový stereotyp.“ 
R: „Tomu rozumím. Jak dlouho již trvá Tvůj pracovní poměr?“ 
B: „Jestli dobře počítám, tak už vlastně šest let, je to možné? Hrozně to letí.“ 
R: „Jaké máš nejvyšší dosažené vzdělání?“ 
B: „Magisterské, obor sociální práce.“ 

 
R: „Co bylo Tvou motivací k uzavření pracovního poměru s LB?“ 
B: „Tak hlavně získání nějakých zkušeností v oblasti telefonické krizové intervence asi tak 
nějak. Když jsem se hlásila na Linku, tak už jsem začínala studovat sociální práci, tak mi tahle 
možnost uplatnění tak nějak krásně seděla zrovna k té sociální práci.“ 
R: „Splnila práce na LB Tvé původní očekávání?“ 
B: „Ano, skvěle. Nebyla jsem si jistá, že vůbec tím výběrovým řízením projdu, pak když to 
vyšlo a mohla jsem po výcviku začít sama pracovat s klienty, bylo to úžasné. Dodneška si tu 
přímou práci s klienty hrozně užívám. Možná je to i tím, že můj hlavní pracovní poměr se 
netýká sociální práce, tak aspoň na Lince si to párkrát v měsíci vynahrazuji dosyta:“ 
R: „Považuješ práci na LB za psychicky náročnou?“ 
B: „Občas ano, ale to mě baví, protože kdyby to byla nějaká práce, u které bych nemusela ani 
přemýšlet a překonávat překážky, tak by mě nemělo co motivovat a pak by to bylo dost o 
ničem.“ 
R: „Co vše podle Tebe spadá pod slovní spojení „sexuální tématika“? Co Tě tak napadá?“ 
B: „Tak například otázky na různé sexuální pojmy, na sex, ostych kolem sexu a tak.“ 
R: „Setkáváš se se sexuální problematikou na LB často?“ 
B: „Ano dost.“ 
R: „Které hovory se sexuální tématikou jsou pro Tebe z hlediska jejich vedení 
nejobtížnější a proč?“ 
B: „Není to u mě až tak o typu hovoru, ale spíše o věku klienta a věcech okolo, záleží jakým 
způsobem se mnou klient komunikuje.“ 
R:„Chápu a z hlediska věku je pro Tebe nejnáročnější mluvit s jak mladým klientem?“ 
B„Určitě nejhorší jsou pro mě děti v pubertálním období.“ 
R:„A jaký způsob komunikace Ti činí největší potíže?“  
B:„Asi takový, který je drzý a zkouší, co vydržím.“ 
R: „Uvádí obvykle klient, že se s daným problémem nebo otázkou ze sexuální oblasti již 
svěřil někomu ze svého okolí?“ 
B: „V ětšinou ne, nebo málo komu. Pokud se jedná o vážný hovor, tak jsme právě často první, 
na koho se obrací, protože se třeba stydí o tom mluvit s někým z rodiny.“ 
R: „Tak už jsi tady trochu zmínila u těch klientů stud. Pociťuješ u většiny dětských klientů 
či dospívajících při hovorech se sexuální tématikou určitou nervozitu?“ 
B: „Jo, právě jsou dost často nervózní a je to tím, že se asi stydí.“ 
R: „Překvapila nebo zaskočila Tě někdy nějaká otázka položená dítětem v rámci hovoru 
se sexuální tématikou?“ 
B: „Ne, teď se mi zrovna vůbec nic nevybavuje.“ 
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R: „Nevadí, můžeme jít dál a třeba Tě něco napadne, tak se k tomu pak klidně i vrátíme.“ 
B: „Jo, to bude nejlepší.“ 
R: „Pociťuješ někdy stud nebo třeba nervozitu při vedení hovoru se sexuální 
tématikou?“   
B: „Nee, ne já to považuju za součást jakýsi profesionality, profesionálního chování, aby 
člověk odboural stud…“ 
R: „Ptají se volající často na Tvé sexuální zkušenosti?“ 
B: „Občas se ptají na můj názor a občas i na moje zkušenosti.“ 

 
R: „Byla byste ochotná podělit se o svou sexuální zkušenost s dětským klientem, pokud 
by Tě o to požádal? Případně prosím uveď, za jakých okolností…“ 
B: „Mám takovou zkušenost, že spíše ne, ale pokud bych měla pocit, že je to pro něho 
důležitý a nějak zásadně to ovlivní hovor, přemýšlela bych o tom, záleželo by, co by přesně 
chtěl vědět.“ 
R: „Myslíš si, že jsi dostatečně připravena na diferencování hovorů se sexuální 
tématikou dle věku dětí?“ 
B: „Ano.“ 
R:„A díky čemu to tak je?“ 
B:„Myslím, že fakt jo, jednak mě připravila škola, kterou jsem studovala a tak… a taky jsem 
si toho sama dost načetla.“ 
R: „Zohledňuješ v hovorech se sexuální tématikou věk volajících klientů?“  
B: „Ano zohledňuji, dle toho volím slova.“ 
R: „Co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace?“ 
B: „Řekla bych, že nic.“ 
R: „Co bys potřebovala pro zlepšení komunikace s klienty o sexuálních tématech ze 
strany organizace?“ 
B:„Nevím, mám pocit, že vše je super.“ 
R: „Co Ti znesnadňuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany Tvého 
osobnostního nastavení?“ 
B: „Nic mě nenapadá, takže nevím, jestli něco takového existuje.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy ze strany organizace?“ 
B: „Určitě přítomnost intervizora.“ 
R: „Co Ti ulehčuje práci v hovorech se sexuálními tématy z hlediska Tvého osobnostního 
nastavení?“ 
B: :Tak napadá mě především nehodnotící přístup, když mi klient něco vypráví, co udělal, 
nebo jaké má názory na nějakou věc.“ 
R: „Jak jsi spokojena se systémem vzdělávání Linky bezpečí v oblasti sexuální 
problematiky? Zkus prosím uvést, co je pro Tebe přínosné a co naopak v tomto systému 
dalšího vzdělávání postrádáš.“ 
B: „ Tak přínosné jsou různé workshopy na toto téma, modelové situace… A že bych něco 
postrádala? Ne, nic nepostrádám, myslim si, že ten systém vzdělávání je na Lince hodně 
takovej důmyslnej. Možná mám někdy spíš problém všechny ty aktivity stíhat, když toho 
mám tolik a nejsem z Prahy.“ 
R: „Pomohla Ti při některém hovoru se sexuální tématikou přítomnost intervizora 
směny?“ 
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B: „No určitě.“ 
R: „A v jakém smyslu?“ 
B: „Pomohl mi najít slova, když jsem se třeba někdy trochu zarazila, nebo mi pomohl 
s faktickými informacemi, když jsem si nebyla jistá ohledně nějakých věkových hranic a tak.“ 
R: „Jak celkově hodnotíš práci intervizorů v souvislosti s hovory se sexuální tématikou?“ 
B: „Skvěle! Myslím si, že všichni intervizoři odvádí výbornou práci.“ 
R:„Takže Ti ve všem vyhovují?“  
B:„Jojo, tak samozřejmě některý víc a některý míň, ale to není až tak o jejich práci, spíš o 
tom, co komu vyhovuje… že každýmu něco jinýho…“ 
R: „Vyhovuje Ti při vedení hovoru se sexuální tématikou rozmístění jednotlivých 
konzultantských stanovišť v místnosti?“ 
B: „Mohla by být dál od sebe, ale nějak zásadně mi to nevadí, i když teda zvlášť na 
odpoledních službách je to fakt docela mazec, tam mi to vůbec nevyhovuje, když je tam pak 
hroznej hluk tím, jak nás tam slouží hodně pohromadě…To pak radši chodím spíš na 
příslužby.“ 
R:„Postrádáš při rozhovorech s dětmi o sexuální problematice vedené po telefonu nějaké 
další možnosti práce (případně využití různých pomůcek) ve srovnání s přímým 
osobním kontaktem s dítětem?“ 
B: „Nene, naopak, jsem takhle zvyklá pracovat. Mám dobrou slovní zásobu, takže dokážu 
popsat v podstatě cokoliv a v tom, že s dítětem nemám kontakt tváří v tvář, vidím výhodu, 
lépe se mi tak pracuje anonymně.“ 
R:„Tak a jsme u konce. Ještě jednou moc děkuji za spolupráci! Moc si Tvé ochoty vážím, 
takže ještě jednou díky.“ 
B: „Nemáš vůbec zač. Bylo to bezva! Jen je mi líto, že jsem Ti neposkytla víc námětů, prostě 
mně na Lince fakt skoro všechno vyhovuje.“ 
R: „To je naprosto v pořádku a jsem moc ráda, že to tak cítíš. Pro někoho je Linka bezpečí 
ideální zaměstnavatel.“ 

 
 
 


