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1. Úvod 

Rodina. Domov. Linoucí se vůně z kuchyně. Slova, pod kterými si téměř všichni 

představíme klid a mír v duši. „Co je tedy rodina? Stručně řečeno, je to společenství, kde se 

sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím všichni „učí pro život“, kde všichni přijímají, 

kde formulují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti – a kde podstatnou složkou všeho 

je vzájemně sdílená a působená radost. A právě v tom je něco pro rodinu hluboce specifického: 

Je tu dána příležitost, aby toto společenství bylo společenstvím radosti.“ 1  

Ne vždy je toto pravidlem, rodina často neplní své základní funkce (tzn. emoční, 

výchovnou a ekonomickou úlohu).  V příbuzenstvu se poměrně často setkáváme s konflikty. 

Mnohé z nich vyústí až v teror, represi. Naše společnost především dbá na to, aby zde nastala 

rovnoprávnost žen, jejich emancipace a zároveň, aby si udržely svoji křehkou duši a muži je 

netyranizovali.  

Jednoho podzimního rána jsme s dcerou u potoka poblíž našeho domu krmili kachny  a 

já jsme se jí, tehdy čtyřleté, zeptal: „Víš, která je chlapeček a která je holčička?“ Už jsme si o 

tom spolu povídali, a proto jsem očekával, že uslyším, že ta se zelenou hlavičkou je chlapeček 

a ta s šedou hlavičkou je holčička. Místo toho řekla: “Ta, co honí tu druhou, je chlapeček.“ A 

chlapeček se zelenou hlavičkou, který honil holčičku s šedou hlavičkou, byl opravdu sameček. 

„Jak víš, že ta, co honí tu druhou je chlapeček?“ zeptal jsem se a znovu jsem čekal, že uslyším: 

„Protože má zelenou hlavičku.“ Ale ona místo toho odpověděla: „Protože chlapečci zlobí.“2 

Většina obyvatel této planety si ale ani neuvědomuje, že muži jsou stavěni do pozice 

„Ironmana“, který vydrží vše, a že ženy dovedou být mnohem horší „fúrie“ než muži                 a 

i ze života pánů mohou pomocí násilí vytvořit peklo. A tímto jsem se zabývala ve své práci –

Muži jako oběti domácího násilí. 

  

  

                                                           
1 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2011, s. 13. ISBN978-80-7367-690-2. (Dále jen Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence) 

2 Alon GRATCH: Kdyby muži chtěli promluvit, řekli by asi toto. Přel. Jana Mesárošová. Metafora. Praha 2002. 

Vyd.1.ISBN80-86518-22-1. S.158 (Vzpomínka na minulost).  

 



8 

 

2. Domácí násilí   

2.1. Domácí násilí obecně 

„Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami,                   

ke kterému dochází opakovaně  /…/.“ 3 

Může jím být ohrožen prakticky kdokoliv, ať už děti, senioři, zdravotně postižené osoby, 

ženy či muži. U mužů je větší pravděpodobnost týrání, pokud jsou starší                            nebo 

vykazují jakousi invaliditu. Dalším spouštěčem často bývají náročné životní situace, jako je 

ztráta zaměstnání, finanční problémy apod. Mezi další rizikové faktory patří deprese, závislost, 

extrémní pasivita a tendence nechat se vést.4   

K domácímu násilí dochází v soukromí, záměrně tedy mimo kontrolu veřejnosti. 

Intenzita napadení oběti se stupňuje a vede ke ztrátě schopnosti včas zastavit incidenty.  Ovšem 

do tohoto vymezení nepatří jednorázový spor nebo potyčky mezi partnery.5 

„Domácí násilí je jednostranné, násilná osoba a ohrožená osoba si nikdy nemění role!“6  

2.2. Formy domácího násilí 

Násilníci používají všemožné taktiky, aby získali moc nad druhými. Podoby teroru můžeme 

rozřadit do různých skupin. Jednou z nich je fyzické násilí, kdy jedinec používá tělesné síly 

k pokoření své oběti a přivodit ji bolest. Do této oblasti zahrnujeme: 

 fackování 

 mlácení o zem, mlácení o zeď 

 udeření pěstí 

 bití rukou, bití předměty (např. řemen) 

 kopání, kousání, škrcení, svazování 

 cloumání či třesení 

 vytrhávání vlasů nebo ochlupení 

 pálení 

 ohrožování bodnou zbraní  

 rafinované akty - bezohlednost za volantem, opuštění osoby na nebezpečném místě 

nebo nesnadné situaci, znemožnění vyhledat lékařskou pomoc, odepírání spánku            či 

jídla. 

Druhou skupinu, kterou můžeme obecně nazvat psychické násilí, velmi často těžce 

rozpoznáme. Většinou nenalezneme na těle oběti žádné stopy po represi. Ovšem je otázkou, 

                                                           
3  Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí. Domácí násilí. In:Bílý kruh bezpečí [online]. Bílý kruh bezpečí, 

2009.[10.2.2014]. Dostupnost: http://www.domacinasili.cz/domaci-nasili (Dále jen Aliance proti domácímu násilí)  
4 Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, s. 21-23 

5 Srov. Aliance proti domácímu násilí. Co je a co není domácí násilí. vid. [10.2. 2014].                                                        

Dostupnost: http://www.bkb.cz/pomoc-obetem/domaci-nasili/co-je-a-co-neni-domaci-nasili/ 
6 Tamtéž. 
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zda pro postiženého není nesnesitelnější ztráta důvěry v sebe samotného než fyzické násilí. Tuto 

kategorii dále dělíme na: 

 neverbální - např. záměrné ničení oblíbených věcí 

 verbální 

o slovní napadání, ponižování, urážení 

o obviňování, očerňování, zakazování, zastrašování 

o hrubé chování, hanlivé oslovování 

o vyhrožování – ať už odebráním dětí, týráním, zabitím domácího mazlíčka,                     

či vyhozením z bytu 

o citové vydírání 

o soustavná kontrola a bezdůvodné podezírání 

o zpochybňování psychického stavu oběti 

o dále sem můžeme zvláště po rozchodu zařadit stalking nebo pronásledování                             

 Ekonomické násilí, další druh týrání, jež obsahuje: 

 omezování přístupu k penězům 

 neposkytování prostředků na společnou domácnost/ děti 

 absolutní kontrolu nad financemi 

 zatajování peněžní situace 

 zneužívání věcí druhého 

Do poslední kategorie, kterou zde uvedu, patří sexuální násilí vyskytující se zejména  mezi 

partnery. Jedná se především o nedobrovolný sexuální kontakt, můžeme sem tedy zařadit 

nucený sex nebo znásilnění. 7 

2.3. Fáze násilí 

„Cyklus násilí se skládá ze tří oddělených a odlišných fází: 

Fáze narůstání tenze – zahrnuje mírné incidenty (verbální agresi – kritizování, 

ponižování, vyhrožování, nadávky, facky apod.), u oběti se zvyšuje napětí a strach z možného 

násilí a oběť se snaží odvrátit budoucí eskalaci násilí. 

Fáze násilí – relativně krátká fáze, která může trvat několik minut, ale i hodin, v jejímž 

průběhu tenze z předchozí fáze eskaluje v otevřené násilí a může mít za následek zranění, 

případně až smrt. 

Fáze „líbánek“, klidu – situace se uklidní, v průběhu této fáze se násilník omlouvá, 

slibuje, že násilí se už nebude opakovat, projevuje lítost nad svým chováním 

                                                           
7 Srov. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, s. 47-51 
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Neustálé střídání vlídného a milujícího chování s násilným udržuje oběť ve vztahu a 

odrazuje ji od odchodu. Na druhé straně střídání jednotlivých fází pachatele násilí nemotivuje 

ke změně jeho chování. Přestože se jednotlivé fáze střídají v cyklu, je obtížné předvídat začátek 

a konec jednotlivých etap, zejména vzhledem k jejich závislosti na mnoha situačních 

faktorech.“8 

 

 

 

 

                                                           
8 Městská policie Opava. Domácí násilí. In: Městská policie Opava [online]. Městská policie Opava, 1. 3. 2012.[10. 2. 2014]. 

Dostupnost: http://www.bkb.cz/pomoc-obetem/domaci-nasili/co-je-a-co-neni-domaci-nasili/ 
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Obr. č. 1 – Cyklus násilí 9  

 

Jako první tento cyklus popsala Lenore Walkerová v roce 1979, avšak se čtyřmi fázemi.  

Já zde uvádím grafické provedení se třemi etapami, přičemž fáze třetí se rovná fázi třetí 

a čtvrté u Walkerové.10 

„Koncept cyklu domácího násilí je populární hlavně v USA, přestože má své kritiky, 

kteří upozorňují na to, že nemusí být univerzálně platný a že k jednotlivým případům domácího 

násilí je vždy nutné přistupovat individuálně.“ 11 

Já osobně si myslím, že tento vzorec je platný téměř pro všechny reprodukované násilné 

incidenty. Většinou příběhů, se kterými jsem se seznámila, se neustále opakoval tento řetězec 

událostí.  

2.4. Ženy jako násilné osoby 

„Ženy zdaleka nejsou jen něžnými bytostmi. Dokážou být násilné a kruté. Mohou 

figurovat jako násilné osoby prakticky ve všech druzích a typech domácího násilí.“12    

Násilí na mužích není všeobecně diskutováno jako to na ženách. Muži velmi neradi                         

a hlavně neochotně přiznávají, že jsou ženou mučeni. Bývá tedy často zamlčováno, případně si 

vymýšlejí jiné příčiny jejich zranění – nejčastěji ženy způsobují partnerům modřiny, oděrky, 

                                                           
9  Tamtéž. 
10 Srov. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, s. 53 

11 Tamtéž, s. 55 

12 Tamtéž s. 65 
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škrábance, vyražení zubů, či zranění smyslových orgánů. Oficiálně se na povrch dostane pouze 

2-5% procent případů. 13 

  „Šetření rovněž odhalilo, že v případě, kdy byla za násilnou osobu žena a muž byl 

v pozici osoby ohrožené domácím násilím, si nebyla policie vždy jistá, zda identifikovala 

správného pachatele. Minimálně v šesti případech byla žena za násilnou osobu označena 

neoprávněně.“14 

V odborných textech se objevují dvě roviny, ve kterých se žena chová jako agresor, 

přičemž jí je z části násilí prominuto (viz kap. 3), protože k němu dochází v ohrožení. Jednou 

z nich je žena útočící v sebeobraně, druhou choť, která násilnou osobu přímo zabije. Právě 

v druhém případě je žena zoufalá a nevidí jiné východisko, jak situaci vyřešit.15 

Rozhodně však nemůžeme všechny typy incidentů řadit do těchto dvou kategorií. 

Musíme rozlišit, kdy se jedná o vzájemně násilný vztah nebo pouze represi ze strany ženy. Muži 

mnohem častěji volí fyzické násilí, aby si dopomohli k respektu a moci, kdežto jejich ženy 

převážně psychické. Tabulka nám ukazuje, jaké pohlaví má sklony ke specifickému násilí. 

Procenta ukazují, v kolika procentech případů dochází k danému teroru, které je prováděno 

pohlavím, jež uvádím v hlavičce tabulky. 

Specifikace násilí Muži jako násilné 

osoby 

Ženy jako násilné osoby 

verbální násilí 94% 83% 

fyzické násilí 61% 37% 

Vyhrožování 29% 13% 

sexuální obtěžování  29% 11% 

ničení majetku druhého partnera 30% 16% 

ničení vlastního majetku 6% 11% 

použití zbraně 11% 24% 

Tabulka č. 1 – Specifikace násilí 16 

Údaje vypovídají, že fyzické násilí, vyhrožování, sexuální obtěžování a ničení cizího 

majetku využívají hlavně muži. Poslední tři zmiňované body, mají dokonce dvakrát větší 

„uživatelnost“. Naopak ženy nejčastěji používají ničení vlastního majetku a použití zbraně, 

zejména k zastavení násilného partnera. Taktéž dvojnásobně více než muži.                                 

Ovšem i po fyzické stránce je procentové číslo poměrně veliké, nejvíce užívají obyčejné věci 

například vařící vodu nebo kuchyňský nůž. Slovního teroru se nebojí ani jedno pohlaví, v obou 

případech je počet procent nejvyšší.17 

                                                           
13 Srov. Tamtéž 

14 Tamtéž, s. 68 

15 Srov. Tamtéž, s. 65 

16 Srov. Tamtéž, s. 67-69 
17 Tamtéž. 
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  „Follingstad a jeho tým (1991) zjistili, že 75% mužů prožívá po fyzickém napadení 

intenzivní hněv, 40% mužů uvedlo, že byli citově otřeseni a prožívali smutek a deprese. Téměř 

30% mužů se chtělo pomstít, 23% mělo velkou potřebu se nějak chránit, 15% mužů mělo pocity 

studu nebo strachu a přibližně 10% pociťovalo obrovskou bezmoc.“ 18 

 

2.5. Muži jako oběti 

I ohrožené muže dělíme do tří skupin, podle jejich chování. Ovšem ne vždy jsou 

jasnými oběťmi, častokrát se za ně vydávají a svoji ženu díky tomu terorizují. V následující 

tabulce najdeme hlavní rozdíly mezi agresorem, jež si na oběť jenom hraje a skutečně 

ohroženou osobou, ať už je to žena nebo muž. Nicméně všechny tyto „podněty“ mohou být 

skvěle skryty, nebo dokonce nepřítomny. 19 

Skutečně ohrožená osoba Násilná osoba vydávající se za oběť 

Má strach ze svého partnera. Nemá strach ze svého partnera 

Má strach z násilí, resp. zneužití Nedává najevo, že by měla nějaké obavy 

z násilí. 

Není si zcela jistá a/nebo neví, proč se situace 

vyvíjí tímto směrem. 

Vystupuje sebevědomě. 

Pokusila se opustit svého partnera, nebo se 

pokouší vztah urovnat 

Partner ji nedávno opustil nebo se ji chystá 

opustit. 

Cítí empatii k partnerovi a soucítí s jeho 

současnými problémy a zážitky z dětství.  

Cítí malý nebo žádný soucit se svým 

partnerem a zaměřuje se výhradně na sebe. 

Minimalizuje závažnost zneužití, ale je 

schopna poskytnout podrobné informace 

v chronologickém pořadí, pokud je jí dán čas 

na rozmyšlenou. 

Zaměřuje se na jeden incident, ale popis 

jiných událostí je vágní. 

Je v rozpacích ohledně domácího násilí a 

toho, že je obětí domácího násilí. 

Asertivně tvrdí, že je obětí domácího násilí, a 

nenachází žádnou chybu u sebe samé. 

Cítí výčitky svědomí nebo pocit viny za to, že 

sáhla k represi. 

Cítí se poškozena a domnívá se, že je v právu. 

Omlouvá reakce svého partnera, myslí si, že 

je to její problém, protože mají problémy ve 

vztahu. 

Obviňuje svého partnera ze zneužívání, 

představuje ho jako osobu nepřiměřeně se 

chovající nebo nestabilní. 

Obává se toho, jak situaci prožívají děti. Zkušenosti a pocity dětí nebere na vědomí. 

Cítí smysl pro povinnost a snaží se chránit 

zneužívajícího partnera 

Má negativní postoje k partnerovi, pronáší o 

něm nevhodné výroky.  

Tabulka č. 2- Rozdíl mezi skutečně ohroženou osobou a násilnou osobou vydávající se za 

oběť20 

V druhé skupině, nalezneme osoby, které jsou aktéry recipročního násilí, tedy 

vzájemného teroru. „Každá ze zainteresovaných stran může prezentovat svoji zkušenost jako 

                                                           
18 Tamtéž, s. 69 

19 Srov.Tamtéž, s. 99-101 

20 Tato tabulka byla vypracovaná na základě díla: Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, s. 102 
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napadení druhou osobou, resp. dokonce jako vzájemného násilí.“ 21  Proto je velmi těžce 

dokazatelné a pro zaměstnance v pomáhající profesi obzvlášť těžce vyjasnitelné. Musí se 

zabývat otázkou, kdo je v daném případě oběť a kdo agresor. 

Do třetí a nejvážnější kategorie zařadíme muže, kteří doopravdy zažívají represi. Mnoho 

z případů lze velmi těžce rozeznat, pokud však už muž přizná jakýsi teror, musíme se k němu 

chovat nanejvýš vstřícně a citlivě, protože jak už z kapitoly 2.4 vyplývá, muži mnohem častěji 

jsou postiženi psychickou újmou. 22 

I přesto málokdy a neradi vyhledávají pomoc, připadají si, že nějako selhali, vždyť přeci 

od mala se dětem vtlouká do hlavy, že muž je silnější autorita než žena a že „chlap není žádná 

bačkora“. „Konkrétně mohou muži v důsledku domácího násilí zažívat:  

 generalizovaný strach z násilí jako takového 

 ztrátu domova, resp. bydlení 

 negativní emoce, jako je hněv, vztek a zlost 

 problémy ve vztahu k sobě – snížená sebeúcta, sebevědomí a sebehodnota 

 bezmocnost – obávají se z jakýchkoli změn 

 problémy v realizaci otcovské role 

 dopady na další vztahy, např. partnerské či přátelské.“23  

2.6. Organizace zajišťující pomoc 

K nejznámější organizaci patří Bílý kruh bezpečí. Obětem kriminality poskytuje pomoc 

v rámci právních informací a psychologického a sociálního poradenství. Znamená to tedy, že 

oběť může v jedné poradně vyřešit všechny své problémy, přičemž získá podporu                od 

vážených expertů- ať už právníků, psychologů či sociálních pracovníků, jež organizaci věnují 

volný čas. Zabývají se i poskytnutím bezpečného prostoru, spolupráce při hledání řešení nebo 

doporučení jak se chovat dále. 

Instituce se podílí i na tvorbě zákonů, aktivně pořádá přednášky, semináře                            a 

konference či spolupracuje se zahraničními organizacemi, jež se také věnují obětem domácího 

násilí (například Bílý kruh bezpečí je členem Victim Support Europe). 24 

Zvláště pro ženy je vytvořeno i centrum ROSA, Acorus a množství jiných 

specializovaných poraden a center.25 

                                                           
21 Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, s. 101 

22 Srov. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, s. 99 

23 Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, s. 100 

24 Srov. Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí. Poslání a činnost. In:Bílý kruh bezpečí [online]. Bílý kruh bezpečí, 

2009.[10.2.2014]. Dostupnost: http://www.bkb.cz/o-nas/poslani-a-cinnost 

25 Srov. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, s. 28 
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3. Násilí z hlediska právního 

3.1. Setkání s JUDr. Jordákem 

Ještě než jsem věděla téma své seminární práce, tak mi tatínek vyprávěl o jeho známém 

právníkovi, se kterým občas řeší jakési záležitosti či změny v zákonech. Poměrně rád o nich 

také uvažuje, stejně jako já o vysoké škole právnické. Nejen proto jsem tedy zařadila tuto 

kapitolu do obsahu. Ale i proto, že považuji za přínosné tresty a možné trestné činy zmínit.  

V úterý 29. 4. 2014 v 16. 30 hodin jsem se vydala k panu JUDr. Ivanu Jordákovi, se kterým 

mi tatínek domluvil setkání. Naše schůzka byla naplánována už o týden dříve, ale                na 

poslední chvíli se musela odložit z důvodu pracovní vytíženosti pana Jordáka.   

Krátce před půl pátou odpoledne jsem stála u zvonku k bytu, kde pan Jordák bydlí. Moje 

pocity byly smíšené, většinou se všemi cizími lidmi vycházím dobře, ale bála jsem se, abych 

ho svými otázkami nepřivedla do rozpaků a nepůsobila hloupým dojmem. 

Během pár minut jsem zjistila, že před pánem, nemusím mít strach. Vše mi ochotně 

vysvětlil, prošel se mnou trestní zákoník, k mým otázkám mi dovedl přínosně odpovědět,                  

a dokonce u některých trestných činů uváděl příklady. Nutno podotknout, že s domácím násilím 

od ženy na své praxi se nesetkal, vyprávěl mi ale spoustu jiných příběhů, které však s mojí prací 

nesouvisí, proto se jimi zde nebudu zabývat, avšak pro můj přehled a zasvěcení, co mě třeba 

jako budoucí právničku čeká, to rozhodně bylo přínosem. 

Z našeho setkání jsem si udělala poznámky, které nyní naleznete v kapitolách 3.2 a 3.3. 

vždy u trestného činu nebo trestu za provedený čin.  

Po hodině a téměř deseti minutách jsem odcházela s úsměvem a radostí, že si na mě pan 

Jordák udělal čas. A potěšená nabídkou, že mi pán, který bude pracovat ještě 2 měsíce a poté 

odchází na dobro do důchodu (letos oslavil 71. narozeniny), kdykoliv pomůže. Jak v mém 

vzdělávání, tak při problémech.  

3.2. Trestné činy 

Zprvu jsme se zabývali trestnými činy, uvedu zde informace, které jsem našla na 

internetovém zákoníku, jelikož je oproti tomu tištěnému obsáhlejší. Nejdříve bych měla 

definovat samotný trestný čin. „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje 

za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ 26  

„Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.“ 27 Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy 

a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

                                                           
26 Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 2014. CENTRUM HOLDINGS. Zákony centrum.cz [online]. 2014 [cit. 19.4.2014].                                 

Dostupné z: http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=zakony-od-

centrum_cz.  (Dále jen Trestní zákoník) Paragraf 13 
27Trestní zákoník- paragraf 14/1 
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sazby do pěti let.28 Zločiny jsou všechny ostatní činy, které trest odnětí svobody převyšují nad 

pět let.29  

Ráda bych zmínila případ krajní nouze a nutnou obranu. Za krajní nouzi považujeme čin, 

který by byl jinak trestný, ale pokud někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící, tak není trestným 

činem. Jakmile však bylo možné nebezpečí odvrátit jinak anebo je důsledek jednání stejně 

závažný nebo závažnější než ten, co hrozil, tak se o krajní nouzi nejedná.30  

Nutná obrana. „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákonem není trestným činem.“ 31    

Právě v případech domácího násilí, kdy dojde v rámci sebeobrany k usmrcení člověka, jsou 

tyto dva pojmy velmi důležité. Jak v případech, že je pachatelem žena, tak i muž. Musí se však 

dbát na dobu, kdy útok hrozil, nemůžeme se sebeobranou bránit později, než jsme v nebezpečí.  

Soud k nim přihlíží jako k polehčujícím okolnostem.  

Čin může být spáchán i nedbalostně. Pokud je úmyslný, musí se úmysl prokázat do sedmi 

dnů, prozradil mi pan Jordák.  

V krajním případě může soud rozhodnout o odnětí svobody (záleží na druhu činu – buď 

s podmíněným odkladem; tzn. „podmínka“ nebo nepodmíněným odkladem; tzn. nástup do 

věznice). Další tresty jako jsou obecně prospěšné práce, ztráta titulů nebo vyznamenání, popř. 

vojenské hodnosti se při řešení případů domácího násilí nepoužívají. Taktéž zákaz činnosti se 

neuplatňuje a rovněž ne domácí vězení. 

Soud může určit pachateli výjimečný trest. „Výjimečným trestem se rozumí jednak trest 

odnětí svobody nad dvacet let až do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. 

Výjimečný trest může být uložen jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní zákon 

dovoluje.“32  

3.3. Délky trestů 

Nyní uvedu trestné činy a u nich dobu odnětí svobody, kterou může pachatel od soudu 

získat.  Ke každému z nich zmíním v závorkách své poznámky z rozhovoru s JUDr. Jordákem.  

 Ublížení na zdraví  - „Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví 

nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí 

znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který 

vyžaduje lékařské oprávnění.“33 (Za lehké ublížení na zdraví se rozumí neschopnost práce 

7 dní. Za těžké ublížení na zdraví se považuje pracovní neschopnost delší než 42 dní. Toto 

je pravidlo nepsané v zákonech, ale právníci se jim řídí.) V případě těžkého ublížení na 

                                                           
28Trestní zákoník- paragraf 14/2 
29 Srov. Trestní zákoník – paragraf 14/3 
30 Srov. Trestní zákoník- paragraf 28 
31 Trestní zákoník –paragraf 29 
32 Trestní zákoník –paragraf 54 
33 Trestní zákoník – paragraf 122 
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zdraví může nastat odnětí svobody na tři až deset let. V případě lehkého ublížení na zdraví 

šest měsíců až tři léta. Ublížení na zdraví se může stát i nedbalostně.  

 Vražda-„Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct 

let.“34 Mezi vraždou a zabitím je rozdíl ten, že zabití se člověk dopustí úmyslně v silném 

rozrušení, zmatku nebo v důsledku předchozího útoku poškozeného. Odnětí svobody je v takovém 

případě na tři až deset let.35  

 Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení- „Kdo mučením nebo jiným nelidským a krutým 

zacházením v souvislosti s výkonem pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, 

soudu nebo jiného orgánu veřejné moci působí jinému tělesné nebo duševní utrpení, bude 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“ 36 

 Zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody-Za zbavení osobní svobody může 

být agresor potrestán až na osm let 37, za omezování osobní svobody na až dva roky. 38 

(Záleží ovšem na délce období, po jakou byla oběť omezována. K omezování osobní 

svobody patří třeba připoutání k topení nebo zamčení ve sklepě, k čemuž dochází 

v přechodné době, případně znemožnění pohybu, styku. JUDr. Jordák se ve své praxi 

s omezováním nebo zbavováním osobní svobody mezi partnery nesetkal. Potkal se však 

s omezováním mezi rodičem a dítětem.) 

 Vydírání- Většinou dochází k citovému vydírání, ale ani fyzické není výjimka. „Kdo jiného 

násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul 

nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým 

trestem.“ 39 (Aby šlo o fyzické vydírání, musí být pohrůžka násilí, právě toto slovo je velmi 

důležité v definici trestu. Jakmile není pohrůžka, nejedná se o fyzické vydírání. JUDr. 

Jordák mi dokládal příklad třeba na případě, kdy muže budu vydírat tím, že mu jinak 

neuvařím svíčkovou.) 

 Znásilnění – „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.“ 40 (Původně šlo o to, kdo donutí 

jiného násilím. Poté, co se ve Zlíně odehrálo kuriózní znásilnění, byl dodán i dodatek.) 41 

 Sexuální nátlak – „Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy 

donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo 

kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.“ 42  

                                                           
34 Trestní zákoník – paragraf 140 
35 Srov. Trestní zákoník-  paragraf 141 
36 Trestní zákoník – paragraf 149 
37 Srov. Trestní zákoník- paragraf 170 
38 Srov. Trestní zákoník- paragraf 171 
39 Trestní zákoník- paragraf 175 
40 Trestní zákoník- paragraf 185 
41 JUDr. Jordák mi vyprávěl, že ve Zlíně se původně měla stát jenom krádež. Ale když zloděj kradl v domě, všiml si velmi 

pěkné ženy, která spala v ložnici. Její manžel byl na pracovní cestě a právě oné noci se měl vracet. Zloděj však nemeškal, lehl 

si vedle ní a ona si myslela, že to byl její manžel. Došlo k pohlavnímu styku. Žena, která byla velmi rozespalá, chtěla mít 

svoji „manželskou povinnost“ už za sebou, tak se nebránila. Později zjistila, že to nebyl její manžel a událost byla 

kvalifikována jako znásilnění. Taktéž by to bylo i v případě alkoholového opojení. 

42 Trestní zákoník – paragraf 186 
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4.xProjekt Muži a domácí násilí 

4.1. Cesta k informacím o projektu 

Již na podzim, když jsem shromažďovala materiály ke své seminární práci, jsem se 

setkala s projektem Masarykovy univerzity v Brně s názvem „Muži a domácí násilí.“ Myslela 

jsem si, že právě tento projekt bude těžištěm mého bádání.  Následně na to jsem se tedy 

zaregistrovala na facebookové stránky, které se jmenují „STOP násilí na mužích“. Ihned jsem 

si ji zařadila do svých oblíbených. K mému zklamání aktivita na této sociální síti skončila 20. 

května 2013. 43 

 Více informací jsem tedy musela hledat na oficiální webové stránce akce. 44 

„Projekt Muži a domácí násilí je projektem podpořeným v rámci Programu rektora na 

podporu tvůrčí činnosti studentů a studentek Masarykovy univerzity. Projekt se zaměřuje na 

problematiku domácího násilí, konkrétně na zahájení diskuse zaměřené na dosud přehlíženou 

skupinu obětí domácího násilí – muže. Prostřednictvím kulatých stolů a konferencí chceme 

hledat cesty, jak pomoci mužským obětem domácího násilí. Prostřednictvím webových stránek 

a facebookové skupiny chceme iniciovat diskuse o tématu, poskytovat informace, odkazovat na 

pomáhající profesionály a profesionálky a zvát na kulaté stoly a konference k tématu. Chceme 

spolupracovat s odbornou i laickou veřejností, které se téma dotýká, stejně jako nabízet mužům 

kontakty na pomáhající pracovníky/ice či možnost na našich stránkách anonymně sdílet své 

zkušenosti.“ 45 

 

Odborným garantem projektu se stal Prof. Phdr. Libor Musil, Csc. Hlavní řešitelkou 

problému byla Mgr. Kristýna Pešáková, která poznatky sepsala ve své diplomové práci 

(Stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích), tudíž i její mi práce dodala inspiraci k té 

mé. Jejími asistentkami byly Zuzana Fuksová, Dis. Dále Bc. Daniela Jungová. 46 

 Ženám jsem 11. 3. 2014 psala email, zda by mi nemohly něco o průběhu projektu říci. 

Zpytovala jsem svědomí, že jsem jim nenapsala už dávno. K mému štěstí mi Daniela Jungová 

odepsala během pěti hodin, ale poradila mi, abych se spíše obrátila na Kristýnu Pešákovou. V té 

době mi od ní odpověď nepřišla, tak jsem vyhledala i její pracovní emailovou adresu a čekala 

jsem.   

Přesně po šesti dnech se mi však dostalo velmi vstřícné odpovědi. Poslala jsem tedy 

Kristýně Pešákové zpět email se svými otázkami tentokrát už na soukromý email (viz kap. 4.3.). 

 

 

 

                                                           
43  https://www.facebook.com/pages/STOP-n%C3%A1sil%C3%AD-na-mu%C5%BE%C3%ADch/163512173697760 
44 http://www.nasilinamuzich.cz/ 

45 O projektu. Násilí na mužích [online]. 2014 [28.2.2014]. Dostupné z: http://www.nasilinamuzich.cz/o-projektu/ 
46 Srov. Tamtéž. 

https://www.facebook.com/pages/STOP-n%C3%A1sil%C3%AD-na-mu%C5%BE%C3%ADch/163512173697760
http://www.nasilinamuzich.cz/
http://www.nasilinamuzich.cz/o-projektu/
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4.2. Konference Muži jako oběti domácího násilí -  9. 3. 2011 

Již v červnu v roce 2010, konkrétně 28. června, se uskutečnil Kulatý stůl.  

Konference pro pracovníky v sociálních oblastech, která se zabývá problematikou 

domácího násilí, se konala dne 9. 3. 2011 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 

v Brně. Kapacita konference byla brzy naplněna. Veškeré informace o programu a 

přednášejících jsem vyhledala na webových stránkách projektu a brožuře, jež vyšla v dubnu 

2011. 

 Program začínal v 10.30 hod. úvodním projevem. Poté se slova ujal Hans- Joachim Lenz 

se svou přednáškou „Když se muži stanou obětí – o společenské tendenci popírat zranitelnost 

mužů“. Pracuje jako humanistický psycholog, sociální vědec a pedagog na univerzitě ve 

Freiburgu. Nepřijde mi podstatné více rozebírat jeho vystoupení, neboť odkazuje na údaje 

výhradně z Německa.  

 Po každém vystoupení následovala diskuze a krátká přestávka.  Jako další přednášející 

se představila Mgr. Markéta Vitoušová, vedoucí pražské poradny Bílý kruh bezpečí a sdělovala 

posluchačům informace o Bílém kruhu, jeho činnosti a statistiky, které organizace vykazuje. 

Statistiku z roku 2013 o všech případech Bílého kruhu bezpečí naleznete, v příloze č. 2 

Hodinu po poledni přišel na scénu vedoucí katedry sociologie na Filosofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze a autor mnoha učebnic doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.  Taktéž autor 

výzkumu, kterého se zúčastnilo 458 mužů v Jihočeském kraji z roku 2006.  

Průzkum ani knihu, ve které byl publikován, jsem nenašla, ani na internetu, ani v knihovně. 

Objevila jsem pouze magisterskou diplomovou práci Jany Bennové, jež uvádí zajímavosti.                 

Já jsem některé z nich vybrala.47  

Čtvrtou přednášející byla Mgr. Yvona Fasurová, psycholožka provozující 

Psychologickou poradnu pro děti, mládež a rodinu v Brně. Probírala s přítomnými čtyři 

kazuistiky nejen heterosexuálních mužů, ale i homosexuálů, se kterými se setkala. První dva 

příběhy se týkají právě homosexuálů, které týrá jejich partner. Další dva muži žijí 

                                                           
47  

 „zhruba 30 % mužů zažilo ve vztahu slovní agrese typu nadávek, zatímco ostřejší výměny názorů ještě byly 

považovány za něco normálního  

 4 % mužů uvedlo, že partnerská hádka vyústila ve fyzické napadení  

 muži o svých problémech nemluví, tolik je nezveřejňují, polovina jejich nejbližších přátel nemá o jejich situaci vůbec 

tušení  

 ačkoliv jsou muži vůči psychickému násilí celkově odolnější, jsou toto formou domácího násilí zasaženi zhruba stejně 

jako ženy (Buriánek, 2006). 

  „Kontakt s domácím násilím závisí na věku, stupňuje se spíše ve středním věku.“ (Buriánek, 2006, s. 80.)“ 

Citováno dle: Jiří BURIÁNEK: Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech. Praha/Kroměříž: TRITON. Citováno dle: 

BENNOVÁ, Jana. Genderové stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích. Brno: Masarykova univerzita 2012. 

Magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 
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s manželkami. Muži většinou trpí depresí a jsou frustrovaní, mají nízké sebevědomí a pocit 

bezmoci.  

Jako poslední přednášela policejní psycholožka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., její 

vystoupení se týkalo násilí z pohledu teorie a praxe. Zaměřovala se na partnerské (intimní) 

násilí, odborně označovaného jako „partner abuse“. Hovořila hlavně o problému mužů, kteří se 

za oběti nepovažují. (Srov. 2.5.) 

„Jednoduše řečeno, z pohledu policejní praxe lze u týraných mužů zaregistrovat určitou 

tendenci k vytěsňování viktimizace. Muži se nevnímají jako oběti domácího násilí, ačkoliv ve 

skutečnosti k jejich viktimizaci48domácím násilím dochází.“ 49  

 Své tvrzení dokládá na konkrétním příkladu, kde popisuje muže, který pracuje                      

u kriminální policie a byl vyslán jako náhradník na kurz o domácím násilí. Teprve tam si 

uvědomil, že i jeho manželka se chová jako agresor. Neustále potřebovala mít nad ním kontrolu.  

Ať se dělo, co se dělo, ať byl, kde byl. Po návratu se rozhodl problém řešit –                 jako 

jeden z mála mužů. Policie tedy hlavně řeší represi na ženách. Taktéž to dokládá i statistikou 

vykázání z let 2007-2010, kdy ženy nepředstavují více než 2,36% vykázaných z domovů. 

Muži ale své partnerky často omlouvají a nepřipouštějí si, že jsou obětí. Snad kvůli jejich 

špatné informovanosti o domácím násilí na mužích. K podání trestního oznámení se odváží až 

ve chvíli, jakmile na ně partnerka fyzicky zaútočí, avšak neuvádí spontánně další informace 

usnadňující vyšetřování a policisté se musí neustále doptávat na další skutečnosti.  

Celý rozvrh skončil v 15.30 hod., kdy program zakončila souhrnná diskuze.50  

Z této konference vznikla brožura, kterou já nyní držím v rukou a krátké video, které 

najdeme na webových stránkách projektu. 51 

 

 

4.3. Mgr. Kristýna Pešáková 

Jak již uvádím v kap. 4.1., kontaktovala jsem hlavní iniciátorku projektu Mgr. Kristýnu 

Pešákovou, nyní pracuje v NESEHNUTÍ (Nezávislé Sociální Ekologické HNUTÍ). Na 

Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala studium oboru Sociální politika                    

a sociální práce. 52 

                                                           
48  Viktimizace = proces, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu. 

Zjištěno dle: Pojem viktimizace. In: Slovnik-cizich-slov.abz.cz [online]. 2005-2014 [cit. 20.4.2014]. Dostupné 

z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/viktimizace 

 
49 Realizační tým projektu Muži a domácí násilí. Muži jako oběti domácího násilí. In: Muži a domácí násilí [online] Brno: 

Masarykova univerzita. 04/2011.[vid.28.2.2014]. s 16. Dostupné z: http://www.nasilinamuzich.cz/2011/06/27/brozura-o-

projektu-ke-stazeni/ 
50 Tato kapitola byla zpracována výhradně na základě webových stránek projektu (http://www.nasilinamuzich.cz/akce/) a 

brožury, která vyšla jako závěr konference. Ke stažení zde: http://www.nasilinamuzich.cz/2011/06/27/brozura-o-projektu-ke-

stazeni/  
51 http://www.nasilinamuzich.cz/2011/04/11/kratky-spot-k-projektu/ 

52 Srov. Lidé: Kristýna Pešáková. NESEHNUTÍ [online]. Brno: Nesehnutí, 2014 [cit. 16.4.2014]. Dostupné 

z: http://nesehnuti.cz/lide/kristyna-pesakova/ 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/viktimizace
http://www.nasilinamuzich.cz/akce/
http://www.nasilinamuzich.cz/2011/04/11/kratky-spot-k-projektu/
http://nesehnuti.cz/lide/kristyna-pesakova/
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 „Několik let byla dobrovolnicí v různých organizacích (CESOP, Ratolest, Amnesty 

International), později poznala NESEHNUTÍ, ve kterém už zůstala. /…/ Zajímá se o téma násilí 

páchaného na mužích, ráda cestuje, potápí se a neskutečně obdivuje žraloky.“  53 

 

Spojila jsem se s ní, abych se ji zeptala na několik otázek, na něž odpovědi                na 

internetu nenajdu: 

 

 Jak vznikl nápad zabývat se tímto tématem? 

„V neziskové organizaci NESEHNUTÍ, kde působím, jsem se řadu let zabývala 

problematikou násilí páchaného na ženách a přednášela o něm i na středních školách. Studenti 

a studentky se mě několikrát ptali, jak je to s mužskými oběťmi násilí. Chtěla jsem znát odpověď, 

a tak jsem se začala problematikou zabývat.“ 

 

 Jaké ohlasy veřejnosti přinesla konference z 9. 3. 2011? Dočetla jsem se                        

na webových stránkách, že kapacita byla naplněna. 

„Konference měla velký úspěch, přišla skutečně celá řada lidí a podařilo se nám pozvat a 

navázat dobrý kontakt s odborníkem na problematiku z Německa. Nicméně konference byla 

zaměřena spíše na akademickou obec a pomáhající profesionály, ne primárně na veřejnost.“ 

 Byla konference hlavním cílem Vašeho zkoumání? Přinesla největší užitek                    

do Vaší magisterské práce? 

„Určitě ne. Konference byla realizována z důvodu téma otevřít na akademické půdě a 

propojit lidi, kteří se problematikou zabývají. Cílem mého zkoumání je poodhalit skrytý 

problém násilí páchaného na mužích a získat o něm co nejvíce informací. Ráda bych, aby tyto 

informace pak sloužily veřejnosti i pomáhajícím pracovníkům, kteří by díky nim byli lépe 

připraveni na specifickou skupinu klientů.“ 

 Ovlivnil Vás projekt v rámci Vašeho vztahu k mužům?  

„Myslím si, že ne. Nepatřím k lidem, kteří by muže vnímali jen optikou genderových 

stereotypů. /Myšleno všeobecným vžitým obrazem o mužích. - vložil autor/ Nemyslím si, že muži 

jsou jen silní či agresivní. Vnímám, že mohou být také zranitelní.“ 

 Setkala jste se ve svém okolí s násilím na mužích? 

„Díky provozu webové stránky nasilinamuzich.cz se mi ozývají muži z celé republiky, kteří 

zažili násilí v partnerském vztahu a hledají pomoc či radu.“ 

 

Jaké pocity a zkušenosti jste si Vy osobně odnesla z práce na projektu? 

                                                           
53 Tamtéž. 



24 

 

„Bylo příjemné seznámit se s lidmi, kteří se také problematikou zabývají. A bylo skvělé 

nakonec najít pro projekt spolupracovnice a spolupracovníky, na které je spoleh a díky kterým 

se projekt myslím povedl.“54 

  

                                                           
54 Tento rozhovor vznikl na základě emailové korespondence mezi mnou a Mgr. Kristýnou Pešákovou  - 11.  3. .– 28. 3. 

2014. 
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5. Diagnóza Xantipa 

5.1. Diagnóza Xantipa 

Jakmile jsem si vybrala své téma pro seminární práci, zaúkolovala jsem okolí, aby mi 

případné postřehy o této problematice sdělili. Ke konci září, konkrétně dvacátého devátého, mi 

přišel první tip od mého přítele – krátký dokumentární film s názvem „Diagnóza Xantipa“ 

z roku 2012. Okamžitě jsem heslo vyhledala na internetu a srdíčko mi radostí zaplesalo, když 

jsem vypátrala, že film je k zhlédnutí online na webových stránkách České televize.55 Oficiální 

popis filmu zní takto: 

„Dokumentární film o domácím násilí, tentokrát očima mužů. Režisér Ján Mančuška 

vychází z vlastních zážitků s ženou tyrankou a představuje i další muže s podobnou zkušeností. 

Nejde jenom o manželky, nebo partnerky mužů, i když ty jsou zde na prvním místě, ale 

i o tchyně, matky, soudkyně, sociální pracovnice a všechny ty Xantipy, co mužům ztrpčují a ničí 

život. 

V pohledu na domácí násilí často převažují stereotypy v uvažování, mýty, často 

nesmysly. Stejně tak jako muž, (sic!) i žena může nebo dokáže, být násilníkem nejhrubšího zrna 

/, - vložila autorka/ i když forma je jiná. Zatímco u mužů se jedná nejčastěji o fyzické násilí, 

ženy praktikují především násilí psychické, ačkoliv rády sáhnou také po tom fyzickém. Avšak 

čelit fyzickému násilí je o mnoho snadnější, než tomu psychickému. To se také podstatně hůř 

dokazuje. Nemá pevné obrysy, je těžko uchopitelné, je zákeřné. Takové jsou i jeho důsledky – 

deformují zásadním způsobem celou společnost. 

Autor filmu právě takovému násilí musel čelit několik let /, -vložila autorka/ a má s ním 

tedy osobní zkušenost. Dlouho se pokoušel s ním bojovat, nechtěl partnerství vzdát, protože ve 

hře bylo nezletilé dítě. Ale když si uvědomil, že tím trpí nejvíc ono, protože vše se odehrávalo 

zásadně před ním, rozhodl se, že šňůru hysterických scén a šikany musí useknout, aby se dítěti 

víc neubližovalo. Jeho vyprávění v první osobě, tedy jako účinkujícího, a také subjektivní 

kamery, tvoří spojovací nit dokumentu. Příběhy dalších pěti osob se osobním příběhem autora 

proplétají.“ 56 

Dokument vysílala Česká televize 29. 8. 2013 v 17 hodin a reprízovala o necelý týden 

později – ve středu 4. 9. 2013 čtyřicet minut po půlnoci. 57 Já jsem ho však zhlédla ještě později, 

právě z již výše uvedených internetových stránek České televize.  

V následujících podkapitolách uvádím některé z příběhů. 

 

 

                                                           
55 www.ceskatelevize.cz 
56 DB (autor neuveden): Diagnóza X. In: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 [online]. Česká televize, 2013.                          

[vid. 3.12.2013]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10370465544-diagnoza-x/21256226132/  

57 Srov. MV: Diskuze- Diagnóza X. In: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4  [online]. Česká televize, 2013.                       

[vid. 3.12.2013]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10370465544-diagnoza-x/diskuse/  
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5.2. Autor – Ján Mančuška a jeho příběh 

 5.2.1. Seznámení s režisérem 

Jak už jsem bylo zmíněno, hlavní slovo u filmu jakožto režisér měl Ján 

Mančuška. Z jeho jména bychom se mohli domnívat, že je slovenské národnosti. Ne 

však tak úplně.  „Narodil se v Bratislavě, ale od dětství (od roku 1978) žil v Čechách. 

Vystudoval Akademiii (sic!) výtvarných umění v Praze. Byl držitelem Ceny Jindřicha 

Chalupeckého 58 za rok 2004.“ 59 ,  

„Ján Mančuška je jedním z nejčastěji vystavujících českých umělců v zahraničí. 

/Viz příloha 1- vložila autorka/ /…/, jeho tvorba je ale už dnes charakteristická právě 

spojením různých uměleckých oborů, ať už je to literatura, film, konceptuální umění, 

divadlo nebo psaný text.“ 60 
 

„V pátek 1. července /2011- vložila autorka/ zemřel po dlouhé nemoci /…/ 

Mančuška podlehl zdravotním komplikacím spojeným s léčbou hemolytické anémie, 

kterou řadu let trpěl. V dubnu /téhož roku – vložila autorka/ mu bylo 39 let.“ 61 
 

Zaujalo mě, jak všestranného umělce Ján Mančuška představuje. Když jsem o 

něm hledala informace, nebylo to jednoduché, tudíž jsem znovu musela použít internet, 

ale ani zde mnoho údajů o jeho životě nenalezneme. Mrzí mě, že veřejnost tohoto 

talentovaného tvůrce v podstatě nezná. 

 

 5.2.2. Mančuškův příběh 

 

Film začíná nadávkami a první svůj příběh prozrazuje sám režisér a kameraman 

snímku Ján Mančuška. Sprostá slova od své manželky slýchal často, přestože se choval 

ukázkově. Narodilo se jim malé dítě, které on miloval, a žili jako normální rodina.  

Jenže časem se vše obrátilo. Údajně, aby potomek měl prostor, nastěhovala 

umělce jeho manželka do malé místnosti v bytě, který vlastnil on, a ještě si z pokoje 

                                                           

58 „Cena Jindřicha Chalupeckého je prestižní cena udělována každoročně mladým výtvarným umělcům. Kandidáti musí 

být čeští občané do 35 let. Cena byla založena v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka./.../. 

Vítěz získává finanční odměnu 50 tisíc Kč, dále 100 tisíc pro realizaci výstavy nebo katalogu a šestitýdenní stipendijní pobyt 

v New Yorku.“  

citováno dle: Cena Jindřicha Chalupeckého. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation, 2003. 

Stránka naposledy edit. 16. 11. 2013 v 19:41 [8.12.2013]. Česká verze.  

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Jindřicha_Chalupeckého 

59 Ján Mančuška. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation, 2003. Stránka naposledy edit. 

19.9.2013 v 12:01. [vid. 8.12.2013]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ján_Mančuška 
60 ČRo Radio Wave. Výtvarník, performer a režisér Ján Mančuška. In: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

[online]. Český rozhlas, 2010. [vid. 8.12. 2013]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/695598 
61 Artalk.cz. Zemřel Ján Mančuška. In: Občanské sdružení Artalk, Cihlářská 18, 602 00 Brno [online]. Artalk, 2011                     

[vid. 8.12. 2013]. Dostupné z: http://www.artalk.cz/2011/07/02/zemrel-jan-mancuska/#sthash.MJNOrWsJ.dpuf 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1978
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C3%BDtvarn%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD_v_Praze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Jind%C5%99icha_Chalupeck%C3%A9ho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Jind%C5%99icha_Chalupeck%C3%A9ho
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_ob%C4%8Danstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Kol%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodor_Pi%C5%A1t%C4%9Bk_(v%C3%BDtvarn%C3%ADk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
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udělala skladiště na své věci.  Chovala se ovšem, jako kdyby obydlí bylo její, a nastala 

šikana. Ve filmu se z pozadí ozve hlas rozzuřené ženy: „Vem si odsaď ty svý věci, malej 

tady nemá vůbec žádný místo. Tady jsi nechal drobečky, kdo si myslíš, že to má po Tobě 

uklízet? Tady zůstala sůl.“ Tu sůl poté svému muži nasypala do bot.  

Jakmile se jí ohradil, nastal znovu křik a ještě větší. Samozřejmě před děckem, 

jenže Mančuška ho chtěl ochránit, tak ji radši tiše napomínal, ale ona ho vždy uzemnila 

něčím, co ho ranilo. Občas to musel jít rozdýchat do parku a jednou, když se vrátil, tak 

zjistil, že žena odjela za matkou na Moravu a Mančuška zůstal přes vánoční svátky sám.  

Jednou, když seděl večer v obýváku, žena ho nařkla, že smrdí, přestože se právě 

vrátil čistý z koupelny. Jindy mu nadávala, ať dítě nelíbá, že nemá vyčištěné zuby. 

Později umyl příbor a sušil ho, žena na něho řvala, ať si neutírá nádobí 

do JEJÍ utěrky. Nic neřekl a utěrku hodil vedle ní. Ona na něho skočila a mlátila ho, on 

jí útok vrátil a ona pokračovala, kopala ho do rozkroku. To už jeho obrana byla tvrdší. 

Prý kdyby našla jedinou modřinu, nahlásí ho na policii. Už začínalo přituhovat.  

Nejhorší nastalo, když odmítl byt přepsat na dítě. Napsat závěť, kde mu ho 

odkazoval, nestačilo. Zuřila více, štípala a řvala, jako by mu chtěla způsobit infarkt.  

V létě, když trávila prázdniny u matky, ji oznámil, že s ní v Praze nepočítá a že vyměnil 

zámek. Ona se celých šest let po mateřské nedokázala přimět, aby šla do práce, on ji 

živil a toto všechno byla jeho „odměna“. 62 

Podobný případ zažíval pan Jakub (viz kap. 6.2.). Jeho manželka taktéž byla na 

mateřské dovolené a postupně ji pobyt doma přerůstal přes hlavu. Mančuškova žena si 

přivlastňovala jeho majetek, a dokonce i jejich dítě. Chovala se majetnicky, přičemž na 

to neměla právo, jelikož byt byl napsaný na Mančušku. Jeho chování ovšem plně 

nechápu. Svoji ženu miloval, ale řešil to poněkud nešťastným způsobem. Snad možná 

proto, že chtěl uchránit dítě, ale vztah mezi ním a jeho ženou se pokazil úplně.        

 

5.3. Věra Nosková 

V tomto dokumentu se objevuje i žena, která ve svém okolí zažila násilí na muži, 

konkrétně na svém otci. Jmenuje se Věra Nosková, pro veřejnost známá jako spisovatelka 

nebo novinářka. Svého tátu v podstatě neznala, protože se její rodiče rozvedli, když ji bylo pět 

let. Matka o něm mluvila pohrdavě a malá Věrka nevěděla, co si o něm myslet. 

Když Věra dorostla do věku deseti let a stále o svém otci slýchala jenom to ošklivé, 

tak ji matka najednou nutila, aby se s ním setkala. Věra netušila, že na ni celou dobu platil 

výživné, a měl právo ji tedy vidět. Její otec přijel, byl na ní hodný a mírný, ale ona mu vykala 

a prohlásila, že její tatínek není. Muž se nakonec rozplakal, odběhl a už se nikdy neviděli.  

                                                           
62 Tento příběh byl vypracován výhradně na základě díla: MANČUŠKA, Ján. Diagnóza Xantipa. [video]. In: Česká televize, 

2012. [vid. 17.11.2013]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10370465544-diagnoza-x/21256226132/ 
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V jejích 19 letech se zabil na motorce, ona se o rok déle vydala na Slovensko, odkud 

otec pocházel. Ve vesnici, kde žil, ho všichni pro jeho laskavost a pracovitost milovali. Na 

matku proto Věra pěkně nevzpomíná, protože o něm šířila lži. Dokonce se druhý den poté 

přiznala, že po celou dobu Věře otec psal dopisy, které ona trhala a házela do záchodu. 

Zatímco on si myslel, že ho nenávidí, ona si myslela, že ji ignoruje. Toto nikdy mámě 

neodpustí… 63 

Boj mezi rodiči je pro dítě vždy zničující, proto obdivuji páry, které i po 

rozchodu/rozvodu spolu dovedou kvůli dítěti v klidu a rozmyslu komunikovat. Věřina matka 

se měla přenést přes svoji hrdost a Věřina otce dceři neupírat. Nemyslím si, že by se otec o 

svoji dceru nezajímal, ba naopak. Matka svým vystupováním ublížila nejen okolí, ale hlavně 

sobě, jelikož dceru velmi zklamala.  

5.4. Milan David 

Poté, co si Milan David, další z mužů, který se podělil o svůj příběh, našel přítelkyni a 

začal s ní žít, tak si k ní jeho dcera vybudovala velmi hezký vztah, společně malovali a užívali 

si čas pohromadě. Milan svou dceru miloval a ona jeho, což potvrzuje i jeho družka. Po roce a 

půl došlo k obvinění z pohlavního zneužívání holčičky a spustil se soud trvající doteď.  

Po nařčení měli dokonce absolvovat vyšetření, kdy se dávají sondy do vagíny, a mužům 

se připíná na penis senzor, který zjišťuje jeho aktivitu a sexuální úchylky.  Nakonec byli 

zproštěni nařčení, ale soud nyní řeší otázku péče o malou slečnu.  

Už tři měsíce dceru neviděl a ani nevěděl, že dívka byla odhlášena ze školy a nachází 

se s matkou v zahraničí v Bruselu. Jediné, co z právního hlediska může dělat, je pouze to, aby 

napsal zápis na policii a předal to soudu. Poté byl ještě obviněn z medializace, protože o případu 

nemlčel. 64 

Pokud je rodič uvedený v rodném listě, dítě má právo otce vídat, i když spolu rodiče 

nežijí. Dítě však musí být schopno samostatně jíst a pít. Malá slečna byla rozhodně schopna se 

o sebe v tomto ohledu postarat sama. Výživné však by měl platit od narození dítěte. Zde opět 

vidíme snahu matky, aby byla brána za nejlepšího rodiče, a je schopna sáhnout i po 

nejkrutějších praktikách. O tom, že dcera nechodí do školy, kam by měla a matka si ji odvezla, 

by otec měl rozhodně vědět. Své právo na to má. 65 

5.5. Miroslav Nytra 

Když se Miroslav Nytra vrátil z výkonu trestu, potkal bývalého manžela své bývalé 

ženy. K překvapení mu prozradil, že byla před ním už třikrát vdaná a všichni její choti si 

odseděli ve vězení trest za znásilnění na ní a prý nechybělo málo a Miroslav byl dalším 

z nich.  

                                                           
63 Taktéž. 
64 Taktéž.  

65  Soudní zákaz styku s dítětem. In: EMimino.cz [online]. 2012 [cit. 26.4.2014].                                                                   

Dostupné z: http://www.emimino.cz/diskuse/soudni-zakaz-styku-s-ditetem-108072/ 

http://www.emimino.cz/diskuse/soudni-zakaz-styku-s-ditetem-108072/
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Když chtěl vidět doklady od věcí, které koupil – např. od pračky, tak mu je nechtěla 

ukázat, a dokud je Miroslav neuvidí, tak jí nedovolil odejít do práce. Za deset minut přišla její 

kolegyně a ona do zaměstnání odešla. Ráno u dveří zazvonila policie s tím, že ženu prý 

znásilnil. Na vyšetření v nemocnici přišli na to, že lže, ale za omezování osobní svobody 

(„Dokud mi neukážeš papíry, nikam nepůjdeš.“) u soudu dostal rok a půl nepodmíněně ve 

vazbě.  

Od roku 1997 je Miroslav bezdomovec, čtyři léta předtím jezdil po republice, bydlel 

v Mladé Boleslavi v lese, ale poté se vrátil zpět do Prahy a nyní žije na lodi pro bezdomovce.  

Práci si hledá, ale nikde ji nedostane, protože má záznam v rejstříku trestů, byť za křivé 

obvinění, ale to nikoho nezajímá. Avšak v dokumentu ho vidíme na ulici, jak nabízí časopis, 

tak alespoň nějaký přivýdělek našel. 66 

Bývalá žena Miroslava měla snahu všechny své muže zničit stejně jako ženy 

v minulých případech. U Miroslava se jí to povedlo dokonale vzhledem k tomu, že žije na 

ulici a k záznamu v trestním rejstříku.  Divím se, že vyšetřovatelům nepřišlo zvláštní, že žena 

všechny své bývalé muže nařkla ze znásilnění. Dle paragrafu 171 o omezování osobní 

svobody může být potrestán odnětím svobody až na dva roky (viz kapitola 3.3.). Proto mi rok 

a půl ve vazbě přijde nepřiměřený. Já osobně výměru trestu považuji za přemrštěnou. Tento 

případ jsme prodiskutovávala s JUDr. Jordákem a taktéž se velmi podivoval. 

5.6. Vlastní názor a postřehy 

Celých 26 minut, přesněji 26 minut a 7 sekund, jsem dokument sledovala a nestačila 

se divit svým očím. Nenapadlo by mě, že ženy díky své umanutosti pošlapou vzájemný vztah 

mezi otcem a dítětem. A ještě takovým způsobem, kdy je za vše vlastně odpovědna matka, 

ačkoliv své dítko nadevše zbožňuje.  

Pro mě, jakožto možná až přehnaně citlivého člověka, je toto těžce představitelné, ať 

už bych měla stát na místě vyšinuté manželky či milujícího otce dětí, který o ně z ničeho nic 

přijde. Stejně tak o manželku, již zajisté také miloval. A nesnesitelnou situaci za rodiče odnáší 

právě ratolesti, které svět dospělých a jejich intriky mnohdy jen těžko správně pochopí. A 

opět se dostáváme tam, kam nás v několika situacích zavedl film, dostáváme se k otázce –

Proč za neshody rodičů musí trpět jejich děti?!   

Nedalo mi to a na webové stránce jsem se přesunula do oblasti, kde mají diváci 

možnost k diskuzi. Bohužel diskuze k tomuto filmu čítá pouze jeden příspěvek ze dne 

5. 9. 2013 od člověka zřejmě s monogramem MV, dovolím si ho citovat: 

„Když už se urodí společensky závažné téma obchodu s bílým masem, zbavování dětí 

otcovské výchovy a domácího násilí vůči mužům, dostane krátkou metráž, ČT ho 

odvysílá odpoledne a reprízuje dlouho po půlnoci. Jaká to je veřejná služba? 

Diagnóza X - čtvrtek 29. 8. 2013 17:00 

video Délka: 27 minut, P ST HD 

                                                           
66 Tento příběh byl vypracován výhradně na základě díla: MANČUŠKA, Ján. Diagnóza Xantipa. [video]. In: Česká televize, 

2012. [vid. 17.11.2013]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10370465544-diagnoza-x/21256226132/ 
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středa 4. 9. 2013 po půlnoci - 00:40 

Odškrtneme si kousek a hlavně, aby to nikdo neviděl, aby se s tímto zločinem nic 

nedělalo.“ 67 

I s tímto musím naneštěstí souhlasit, sama jsem se totiž o tom přesvědčila. Násilí na 

ženách se český národ věnuje až moc, ale málokoho napadne otázka i násilí na mužích…    

A proč se do názvu filmu dostalo jméno Xantipa? Snad kvůli Sokratově manželce 

Xantipě, jež byla velmi hádavá, a její osoba se tak stala ikonou pro zlou a hašteřivou ženu. 

Sám Sokrates o manželce často vtipkoval a pronesl o ní mnoho citátů. Jedním z nich je: 

„Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem.“ 68 

 

  

                                                           
67 MV: Diskuze- Diagnóza X. In: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4  [online]. Česká televize, 2013 [vid. 3.12.2013]. 

Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/porady/10370465544-diagnoza-x/diskuse/ 

68 DB (autor neuveden), Sókratés, In: azcitaty.cz [online]. Citáty, S.d. [vid. 3.12.2013].                                                   

Dostupné z http://azcitaty.cz/sokrates/28707/#ixzz2mWVrwllH 
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6. Reálné příběhy 

6.1. Psychické týrání 

 

  „Devětatřicetiletý Adam je ženatý osm let. „Manželku jsem poznal v práci, byla to 

moje nadřízená. Imponovala mi svou generálskou povahou – ne, že bych toužil po nějaké 

domině, ale líbilo se mi, jak uměla všechny srovnat do latě a prosadit si svou.“ Tenkrát ho 

ještě nenapadlo, že stejný režim bude Edita uplatňovat i doma. „Největší chyba je, když 

ustoupíte hned na začátku, abyste měl klid,“ ví už dnes Adam. Jakmile vyklidíte pozice jednou, 

už se na ně nevrátíte, (sic!) a věci se jen zhoršují. Edita velmi rychle objevila Adamovu 

slabinu – nerad se hádal, nesnášel konflikty a pro klid v domácnosti vždy raději ustoupil. 

Manželka ho začala komandovat kvůli sebemenším maličkostem, postupně ho odstřihla od 

všech koníčků a kamarádů, plánovala veškerý mužův čas, rozhodovala, co bude dělat. 

Sebemenší „prohřešek“ trestala odmítáním sexu.  

„Když jsem občas – velmi výjimečně – udělal něco, co se jí líbilo, dovedla být 

neuvěřitelně milá. Uvařila mi třeba večeři a pak mě úžasně svedla. Pokaždé jsem jí na to 

skočil a o to horší bylo každé další vystřízlivění.“  

Před čtyřmi lety se Adam pokusil o vzpouru a hrozil rozvodem. Edita zareagovala 

bleskově – tajně vysadila antikoncepci a otěhotněla. I po tomto podrazu s ní Adam zůstal, 

hlavně kvůli dítěti. Malá Lucka je ale nyní nejsilnější zbraní v ruce Edity. Vyhrožuje, že ji 

Adam nebude smět vídat, a ten v zoufalství dělá vše, co mu žena nařídí. I nadále je jejím 

podřízeným v práci, když navrhl, že půjde jinam, Edita mu to zakázala. „Opovaž se, postarám 

se, aby tě jinde nevzali.“ 

„Proč se mnou vlastně jsi?“ zeptal se jí Adam jednou. „Protože se k sobě skvěle 

hodíme,“ odpověděla mu prý. Adam si se svou situací neví rady. Nikdo z jeho blízkých o jeho 

zoufalé situaci neví, protože se stydí o ní mluvit. Svěřil se pouze sociální pracovnici, ale ta mu 

nemůže pomoci, i kdyby chtěla. Psychické vydírání manželkou se nedá nijak dokázat a jako 

týrání by stejně nebylo klasifikováno…“69 

MŮJ KOMENTÁŘ:  U tohoto případu si můžete povšimnout klasického vzorce týrání, tedy 

cyklus násilí. Srov. 3.2. U paní Edity se projevuje její pozice v práci i v soukromí. Možná to 

souvisí s tím, že se s Adamem potkala v zaměstnání, kde je ona jemu nadřízená a má tendenci 

ho i v soukromém životě vést. Pokud by došlo k rozvodu, situace na pracovišti by byla velmi 

vyhrocená a Adam by musel měnit práci. Vyhrožování Edity o tom, že zařídí, aby ho nikde 

nevzali, považuji pouze za zveličené. O styku s malou dcerkou v případě rozvodu rozhoduje 

soud. Adam nemá žádný morální problém, tudíž i jemu by mělo být dovoleno se o Lucku 

starat.    

 Psychické násilí se velmi těžko prokazuje, ale člověka zničí mnohdy více než fyzické. 

Adam by měl začít svoji situaci řešit. Poradila bych mu, aby se svěřil někomu blízkému, kdo 

                                                           
69 K, K. Domácí násilí, to jsou i jiné případy než bití žen. In: Dáma. cz: Internetový časopis pro dámy [online]. 2012 [cit. 

18.4.2014]. Dostupné z: http://www.dama.cz/zdravi/domaci-nasili-to-jsou-i-jine-pripady-nez-biti-zen-18381 

http://www.dama.cz/zdravi/domaci-n%09asili-to-jsou-i-jine-pripady-nez-biti-zen-18381
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zná Editu i Adama. Pořádně s ním situaci prodiskutovat a následně na to, případně podat 

žádost o rozvod a najít si jinou práci. 

6.2.  Fyzické týrání  

„Dvaatřicetiletý Jakub se s o dva roky starší Janou seznámil před pěti lety. On je 

pohledný, sympatický a usměvavý, ona působí rázně a velitelsky. Po třech letech známosti se 

vzali, o rok později se jim narodil syn. Jana už je s ním skoro dva roky na mateřské dovolené, 

ale rodina finančním nedostatkem netrpí. Jakub je ve svém oboru úspěšný a své milované nosí 

každý měsíc spoustu peněz. Janě pobyt doma začal přerůstat přes hlavu a svou zlost si začala 

vybíjet - na kom jiném než na Jakubovi.  

Nejprve začala vyprovokovávat hádky, poté došlo na fyzické napadání. Jakuba mlátí 

hlava nehlava, škrábe, trhá mu vlasy a křičí, že on si může užívat živo ta (sic!), kdežto ona jen 

sedí doma a stará se o dítě. Jakub se jí ani jednou nepostavil. Naopak. Je mu jí líto, dává jí za 

pravdu a všechny její výstřelky omlouvá.  

Před nedávnem popadl Janu takový vztek, že nebohého Jakuba odtáhla za vlasy do 

koupelny, hlavu mu nacpala do vany a vší silou ho kopala do zadnice. Jakub se nebránil. 

Sousedé pravidelně volají policii, neboť křik a údery se rozléhají po celém domě. Jakub, s 

obličejem už notně zkrvaveným, chodí policistům poslušně otevírat a klidným hlasem 

oznamuje, že je vše v pořádku, neboť si prý s manželkou zrovna povídají. Jana své 

nekontrolovatelné výbuchy agrese stupňuje také proto, že se Jakub vůbec nebrání. Z ničeho ji 

neviní a ráno si před odchodem do práce klidně ošetří rány. Kolegové si ťukají na čelo, 

protože jen co se mu jizvy a podlitiny zacelí, zuřivá manželka mu fasádu "vyzdobí" znovu.“ 70 

MŮJ KOMENTÁŘ:  Druhý typický příklad domácího násilí. Tentokrát fyzického, které je 

mnohem prokazatelnější. Ačkoliv si okolí všimlo, že něco není v pořádku, Jakub si neustále 

nalhává, že se jeho žena změní a jejich vztah bude opět krásný. Nebude, pokud bude neustále 

ustupovat. Jakub by se měl bránit, násilí se může neustále stupňovat. Janě by neuškodil návrat 

do zaměstnání. Jakubovi bych doporučila, aby se taktéž obrátil na někoho mu důvěrně 

známého a spolu situaci prodiskutovali. Při dalším útoku ze strany Jany, aby to nahlásil 

policistům a věc se začala šetřit. Mlčení v tomto případě je to nejhorší, co může udělat. 

 

  

                                                           
70 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Domácí násilí: Jak týrat muže. In: Spravedlnost dětem [online]. 2002 [cit. 18.4.2014]. 

Dostupné z: http://www.iustin.cz/art.asp?art=166 
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7. Dotazníkové šetření na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí 

7.1. O dotazníku 

Průzkum mezi žáky probíhal od 31. 3. do 18. 4. 2014 za pomoci profesorů, kteří vyučují 

základy společenských věd, případně občanskou výchovu.  Dotazníkem jsem chtěla zjistit, 

jakou pozici mají chlapci (muži) ve třídách na našem gymnáziu. Jaký mají prostor, když 

v kolektivu převládají dívky (ženy). Zda oni jsou ti uznávaní, nebo naopak zda jsou utlačovaní. 

Nejprve jsem se obávala, jak zodpovědně studenti pojmou moje dotazování. Jakmile se 

mi papírky vrátily zpět a vyplněné, pohlížela jsem si je a spolužáci mě mile potěšili. Někteří 

dokonce pobavili či popřáli štěstí při psaní seminární práce. 

V následujících dnech po vyhodnocení jsem začala pracovat i na grafické podobě 

průzkumu. Detailně jsem rozpracovala třídu 3. A (tedy moji třídu), abych se mohla k výsledkům 

také vyjádřit. Kompletní vyhodnocení dotazníku naleznete v následujících podkapitolách. (viz 

kapitola 7.2.) 

Nejprve žáci museli vybrat své pohlaví, napsat poměr dívek a chlapců a třídu. Dále měli 

respondenti za úkol vybrat číslo podle toho, jak souhlasí s danou větou v prvním sloupci 

tabulky. Odpovědi se pohybovaly v rozmezí 1 až 5, přičemž 1 odpovídá naprostému nesouhlasu 

a 5 naprostému souhlasu. Dále psali, co se jim vybaví pod pojmem holky ve třídě a kluci ve 

třídě (u vyššího gymnázia spolužáci a spolužačky).  Pro představu dotazníku přiložím otázky 

pro nižší stupeň i pro vyšší stupeň: 

a.) Dotazník pro 1. - 4. B 

Ahoj,  

v ruce držíš dotazník, který mi pomůže k mé seminární práci. Vyplň ho, prosím, pravdivě. Nepiš své jméno, zůstaň v anonymitě. Děkuji.  

           T. Dvorská (3. A)  

 Jsem:   a) chlapec  b) dívka 

 Počet chlapců ve třídě:    

   

 Počet dívek ve třídě: 

 Třída: 

Zakroužkuj vždy jedno číslo, které nejlépe vystihuje Tvůj názor na danou větu. (1- naprosto nesouhlasím,  2- spíše nesouhlasím, 3- nevím, 4- spíše 

souhlasím, 5- naprosto souhlasím) 

 Jsem rád v této třídě. 1 2 3 4 5 

 Ráno se na své spolužáky těším.  1 2 3 4 5 

 Ve třídě mám hodně velmi dobrých přátel. (=setkáváme se po 

škole, podnikáme společné akce o víkendu, říkáme si tajemství, 

pomáháme si řešit problémy..) 

1 2 3 4 5 

 Když mám problém, vím, kdo ve třídě mi pomůže. 1 

 

2 3 4 5 

 Ve třídě vycházím dobře i se spolužáky opačného pohlaví. 1 2 3 

 

4 5 

 Naše třída je plná skupinek, které se mezi sebou nebaví a hádají 

se. 

1 2 3 4 5 

 V naší třídě je skupinka „vůdců“ a ostatní je musí poslouchat. 1 2 3 4 5 

 Ostatní se mi smějí, když něco nevím nebo odpovím špatně. 1 2 3 4 5 

 To, co si doopravdy myslím, si radši nechávám pro sebe. 1 2 3 4 5 

 Pokud mám se spolužáky společný úkol, spolupracuje se mi 

s nimi dobře. 

1 2 3 4 5 

 

 Co se mi vybaví, když se řekne: 

o holky ve třídě: 

 

o kluci ve třídě
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b.) Dotazník pro 1. A - 4. A + 5. B - 8. B  

Ahoj,  

v ruce držíš dotazník, který mi pomůže k mé seminární práci. Vyplň ho, prosím, pravdivě. Nepiš své jméno, zůstaň v anonymitě. Děkuji.  

           T. Dvorská (3. A)  

 Jsem:   a) muž  b) žena 

 Počet mužů ve třídě:     

  

 Počet žen ve třídě: 

 

 Třída: 

Zakroužkuj vždy jedno číslo, které nejlépe vystihuje Tvůj názor na danou větu.  

(1- naprosto nesouhlasím,  2- spíše nesouhlasím, 3- nevím, 4- spíše souhlasím, 5- naprosto souhlasím) 

 Jsem rád v této třídě. 1 2 3 4 5 

 Ráno se na své spolužáky těším.  1 2 3 4 5 

 Ve třídě mám hodně velmi dobrých přátel. (=setkáváme se 

po škole, podnikáme společné akce o víkendu, říkáme si 

tajemství, pomáháme si řešit problémy..) 

1 2 3 4 5 

 Když mám problém, vím, kdo ve třídě mi pomůže. 1 

 

2 3 4 5 

 Ve třídě vycházím dobře i se spolužáky opačného pohlaví. 1 2 3 

 

4 5 

 Naše třída je plná skupinek, které se mezi sebou nebaví a 

hádají se. 

1 2 3 4 5 

 V naší třídě je skupinka „vůdců“ a ostatní je musí 

poslouchat. 

1 2 3 4 5 

 Ostatní se mi smějí, když něco nevím nebo odpovím špatně. 1 2 3 4 5 

 To, co si doopravdy myslím, si radši nechávám pro sebe. 1 2 3 4 5 

 Pokud mám se spolužáky společný úkol, spolupracuje se mi 

s nimi dobře. 

1 2 3 4 5 

 

 Co se mi vybaví, když se řekne: 

o spolužačky: 

 

 

o spolužáci: 

 

 

 

7.2. Kompletní vypracování a shrnutí všech tříd 

 

7.2.1. Nižší gymnázium 

  U tříd jsem si sečetla všechny odpovědi a vypočítala jejich průměr. Průměrné 

hodnoty jsem seřadila a následně dle tohoto seřazení vyhodnotila. Výsledky naleznete 

v tabulkách níže (pro nižší stupeň gymnázia v této kapitole, pro vyšší stupeň gymnázia 

v kapitole 7.2.2.).  U otázek 1-5 a 10 je vyšší průměr pro třídu lepší, pro otázky 6-9 je 

dobré, pokud má třída nižší průměr. (Stále používám stupnici- 1= naprosto 

nesouhlasím, 5= naprosto souhlasím.) U celkového vyhodnocení jsou zprůměrována 

umístění tříd v jednotlivých otázkách. 

 Otázka č. 1 - Jsem rád v této třídě.  

CHLAPCI      DÍVKY 

 

  

  

 

  

Pořadí Třída Průměr 

1. 2. B 4,61 

2. 3. B 4,3 

3. 1. B 4,14 

4. 4. B 3,69 

Pořadí Třída Průměr 

1. 1. B 4,42 

2. 3. B 4,22 

3. 2. B 4,18 

4. 4. B 3,64 
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 Otázka č. 2 - Ráno se na své spolužáky těším. 

CHLAPCI      DÍVKY 

 

 

 

 

 

 

 Otázka č. 3 - Ve třídě mám hodně velmi dobrých přátel. (=setkáváme se po 

škole, podnikáme společné akce o víkendu, říkáme si tajemství, pomáháme 

si řešit problémy,...) 

CHLAPCI     DÍVKY 

 

  

   

 

 Otázka č. 4 - Když mám problém, vím, kdo ve třídě mi pomůže. 

CHLAPCI     DÍVKY 

  

 

 

 

 

 

 

 Otázka č. 5- Ve třídě vycházím dobře i se spolužáky opačného pohlaví. 

CHLAPCI      DÍVKY 

 

 

 

 

  

 Otázka č. 6 - Naše třída je plná 

skupinek, které se mezi sebou nebaví a hádají se. 

CHLAPCI     DÍVKY 

 

        

 

 

 

Pořadí Třída Průměr 

1. 2. B 4,25 

2. 1. B  3,78 

3. 4. B 3,57 

4. 3. B 3,55 

Pořadí Třída Průměr 

1. 2. B  4,61 

2. 1. B 4,21 

3. 4. B  3,84 

4. 3. B 3,63 

Pořadí Třída Průměr 

1. 2. B 4,3 

2. 3. B 3,63  

3. 1. B 3,35 

4. 4. B 3, 23 

Pořadí Třída Průměr 

1. 1. B 3,85 

2. 2. B 3,8125 

3. 4. B 3,21 

4. 3. B 3,11 

Pořadí Třída Průměr 

1. 2. B 4,375 

2. 4. B  4,21 

3. 3. B 4,11 

4. 1. B 3,85 

Pořadí Třída Průměr 

1. 2. B 4,38 

2. 1. B 3,85 

3. 4. B 3,69 

4. 3. B  3,1 

Pořadí Třída Průměr 

1. – 2. 2. B 4,23 

1. - 2. 4. B  4,23 

3. 3. B 4,1 

4. 1. B 3,5 

Pořadí Třída Průměr 

1. 3. B 4,11 

2. 2. B 3,8125 

3. 1. B 3,78 

4. 4. B 3,35 

Pořadí Třída Průměr 

1. 3. B 1,68 

2. 4. B 2,07 

3. 1. B 2,57 

4. 2. B 3,15 

Pořadí Třída Průměr 

1. 3. B 1,66 

2. 1. B  2,28 

3. 4. B 3 

4. 2. B 3,25 
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 Otázka č. 7 – V naší třídě je skupinka „vůdců“ a ostatní je musí poslouchat. 

CHLAPCI DÍVKY    

  

 Otázka č. 8 – Ostatní se mi smějí, 

když něco nevím nebo odpovím špatně. 

CHLAPCI     DÍVKY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka č. 9- To, co si doopravdy myslím, si radši nechávám pro sebe. 

CHLAPCI     DÍVKY 

 

 

 

V 

 

 

 

 Otázka č. 10- Pokud mám se spolužáky společný úkol, spolupracuje se mi 

s nimi dobře. 

CHLAPCI     DÍVKY 

 

 

 

 

Pořadí Třída Průměr 

1. 1. B 2,28 

2. 3. B 2,55 

3. 4. B 2,85 

4. 2. B 4,3 

Pořadí Třída Průměr 

1. 3. B 1,52 

2. 1. B 2 

3. 4. B 2,07 

4. 2. B 2,38 

Pořadí Třída Průměr 

1. 2. B 1,81 

2. 1. B 2 

3. 4. B 2,31 

4. 3. B 2,89 

Pořadí Třída Průměr 

1. 4. B 2,28 

2. 1. B 2,35 

3. 2. B 2,56 

4. 3. B 3,66 

Pořadí Třída Průměr 

1. 4. B 2,53 

2. 2. B 2,76 

3. 1. B 2,78 

4. 3. B 2,84 

Pořadí Třída Průměr 

1. 3. B 2,88 

2. 4. B 2,92 

3. 1. B 3,07 

4. 2. B 3,73 

Pořadí Třída Průměr 

1. 4. B 4,15 

2. 1. B 4,14 

3. 3. B 3,89 

4. 2. B 3,86 

Pořadí Třída Průměr 

1. 3. B 4 

2. 1. B 3,71 

3. 4. B 3,64 

4. 2. B 3,4375 
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 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 

CHLAPCI     DÍVKY 

 

  

 

 

7.2.2. Vyšší gymnázium 

 

 Otázka č. 1 - Jsem rád v této třídě. 

MUŽI      ŽENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka č. 2 - Ráno se na své spolužáky těším. 

MUŽI      ŽENY 

 

 

 

 

 

  

Pořadí Třída Průměr 

1 2. B 2 

2. 4. B 2,5 

3. 1. B 2,6 

4. 3. B 2,8 

Pořadí Třída Průměr 

1. 1. B 2,1 

2. 3. B 2,3 

3. 4. B 2,8 

4. 2. B 2,8 

pořadí třída průměr 

1 8. B 4,33 

2 4. A 4,22 

3 5. B 4,14 

4 2. A 4,11 

5 6. B 3,875 

6 3. A 3,7 

7 7. B 3,57 

8 1. A 3,33 

  pořadí třída průměr 

1. 5. B 4,54 

2. 2. A 4,5 

3. 8. B 4,08 

4. - 5. 3. A 4 

4. - 5. 1. A 4 

6. 4. A 3,875 

7. 6. B 3,8 

8. 7. B 3,15 

  pořadí třída průměr 

1. 8. B 4 

2. 2. A 3,88 

3. 7. B 3,86 

4. 3. A 3,8 

5. 5. B 3,71 

6. 4. A 3,55 

7. 1. A 3,33 

8. 6. B 3,25 

  pořadí třída průměr 

1. - 2. 2. A 4 

1. - 2. 8. B 4 

3. 5. B 3,85 

4. 3. A 3,81 

5. 1. A 3,61 

6. 4. A 3,375 

7. 6. B 3,1 

8. 7. B 2,3 
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 Otázka č. 3- Ve třídě mám hodně velmi dobrých přátel. (=setkáváme se po 

škole, podnikáme společné akce o víkendu, říkáme si tajemství, pomáháme 

si řešit problémy,...) 

MUŽI      ŽENY 

 

  

  

  

 

 

 

 

 Otázka č. 4 - Když mám problém, vím, kdo ve třídě mi pomůže. 

MUŽI      ŽENY 

 

 

 

 

  

 

 

 Otázka č. 5 - Ve třídě vycházím dobře i se spolužáky opačného pohlaví. 

MUŽI       ŽENY 

 

 

 

 

 

  

 

 

  pořadí třída průměr 

1. 5. B 3,85 

2. 8. B  3,66 

3. 3. A 3,6 

4. 6. B 3,5 

5. 2. A 3,33 

6. 7. B 3,28 

7. 4. A 2,77 

8. 1. A 2,66 

  pořadí třída průměr 

1. 8. B 4,33 

2. 3. A 3,875 

3. 2. A 3,78 

4. 5. B 3,62 

5. 6. B 3 

6. 1. A 2,95 

7. 4. A 2,81 

8. 7. B 2,69 

  pořadí třída průměr 

1. 1. A 4,22 

2. 7. B 4,14 

3. - 4. 2. A 4 

3. - 4. 5. B 4 

5. 3. A 3,9 

6. 6. B 3,875 

7. 8. B 3,44 

8. 4. A 3,33 

     pořadí třída průměr 

1. 5. B 4,7 

2. 1. A 4,52 

3. 2. A 4,35 

4. - 5. 6. B 4,3 

4. - 5. 7. B 4,3 

6. 3. A 4,25 

7. 4. A 4,18 

8. 8. B 4,16 

pořadí třída průměr 

1. 6. B 4,625 

2. 3. A 4,6 

3. - 4. 2. A 4,33 

3. - 4. 4. A 4,33 

5. 8. B 4,22 

6. - 7. 5. B 4 

6. - 7. 7. B 4 

8. 1. A 3,88 

  pořadí třída průměr 

1. 8. B 4,66 

2. 2. A 4,64 

3. 3. A 4,5 

4. 5. B 4,39 

5. 4. A 3,93 

6. 6. B 3,9 

7. 7. B 3,54 

8. 1. A 3,33 
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 Otázka č. 6 - Naše třída je plná skupinek, které se mezi sebou nebaví a 

hádají se. 

MUŽI      ŽENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka č. 7 - V naší třídě je skupinka „vůdců“ a ostatní je musí poslouchat. 

MUŽI      ŽENY 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka č. 8 - Ostatní se mi smějí, když něco nevím nebo odpovím špatně. 

MUŽI      ŽENY 

 

 

 

 

 

 

 

pořadí třída průměr 

1. 2. A 1,11 

2. 8. B 1,55 

3. 4. A 1,77 

4. 5. B 1,78 

5. 3. A 1,8 

6. 7. B 2,14 

7. 1. A 2,33 

8. 6. B 3,5 

pořadí třída průměr 

1. 5. B 1,38 

2. 2. A 1,42 

3. - 4. 1. A 2 

3. - 4. 4. A 2 

5. 3. A 2,19 

6. 7. B 2,49 

7. 8. B 2,5 

8. 6. B 2,9 

pořadí třída průměr 

1. 1. A 1,55 

2. 8. B 1,66 

3. 2. A 1,77 

4. 7. B 2 

5. 4. A 2,11 

6. 5. B 2,21 

7. 3. A 2,3 

8. 6. B 2,875 

pořadí třída průměr 

1. 5. B 1,15 

2. 2. A 1,57 

3. 1. A 1,76 

4. 6. B 1,8 

5. 7. B 1,92 

6. 3. A 2,06 

7. 8. B 2,66 

8. 4. A 2,68 

pořadí třída průměr 

1. 6. B 1,625 

2. 5. B 2,42 

3. - 4. 2. A 2,44 

3. - 4. 8. B 2,44 

5. 1. A 2,55 

6. 3. A 2,6 

7. 4. A 2,66 

8. 7. B 2,71 

  pořadí třída průměr 

1. 5. B 1,85 

2. 6. B 2,1 

3. - 4. 1. A 2,14 

3. - 4. 2. A 2,14 

5. 3. A 2,19 

6. 7. B 2,3 

7. 8. B 3,08 

8. 4. A 3,3 
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 Otázka č. 9 - To, co si doopravdy myslím, si radši nechávám pro sebe. 

MUŽI      ŽENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka č. 10 - Pokud mám se spolužáky společný úkol, spolupracuje se mi 

s nimi dobře. 

MUŽI      ŽENY 

 

 

 

  

  

  

 

 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 

Tato tabulka ukazuje, jak se třídy umístily mezi třídami ve všech 

kategoriích. (Průměr ze všech otázek vydělený deseti otázkami = umístění.) 

pořadí třída průměr 

1. 4. A 1,88 

2. 8. B 2,22 

3. 2. A 2,33 

4. 7. B 2,85 

5. - 6. 3. A 3 

5. - 6. 6. B 3 

7. 5. B 3,07 

8. 1. A 3,33 

pořadí třída průměr 

1. 7. B 2,23 

2. 3. A 2,38 

3. 4. A 2,43 

4. - 5. 6. B 2,5 

4. - 5. 8. B 2,5 

6. 5. B 2,8 

7. 2. A 2,92 

8. 1. A 3,09 

pořadí třída průměr 

1. 2. A 4,44 

2. 8. B  4 

3. 3. A 3,8 

4. 6. B 3,625 

5. 5. B 3,57 

6. 4. A 3,55 

7. 7. B  3,28 

8. 1. A 3,22 

pořadí třída průměr 

1. 2. A 4,35 

2. 1. A 4,09 

3. 3. A 4 

4. 5. B 3,77 

5. 6. B 3,7 

6. 4. A 3,56 

7. 8. B 3,5 

8. 7. B 3,3 

pořadí třída průměr 

umístění 

1. 2. A 2,4 

2. 8. B 2,6 

3. 5. B 3,9 

4. 3. A 4 

5. 6. B 4,5 

6. -7. 4. A 4,6 

6. -7. 7. B 4,6 
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MUŽI     

 ŽENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3. Komentáře k jednotlivým třídám 

Nyní bych se ráda k výsledkům tříd vyjádřila, shrnula jejich odpovědi                         

a vysvětlila více jejich průměry. Do této podkapitoly uvedu také odpovědi na poslední 

podotázku. (Co se Ti vybaví pod pojmem kluci ve třídě/spolužačky a holky                            

ve třídě/spolužačky?) 

Vždy uvádím počet respondentů z každé třídy a za lomítkem celkový počet 

respondentů. Celkem se dotazníku zúčastnilo 278 studentů (153 ženského pohlaví,    125 

mužského pohlaví) z celkového počtu 316 studentů gymnázia.    

 1. B – (počet respondentů: 28/30- chlapci: 14/15, dívky: 14/15)  

Po vypracování výsledků této třídy mi bylo trochu smutno. Na imaginační 

otázku o druhém pohlaví žáci odpovídali převážně negativně, ne nijak 

pozitivně. Nicméně v kroužkovacích otázkách odpovídali poměrně 

souhlasně, takže jejich reakce spíše přikládám jejich věku, kdy se děti 

navzájem poznávají a začínají se sbližovat.  

Jedna z dívek mi napsala pro mě šokující odpověď – spolužačky - „Parta, 

která mi není k ničemu dobrá.“ a spolužáci – „Divná a nemožná stvoření, se 

kterými se nedá komunikovat (dávám přednost starším).“ Prý si své 

problémy radši řeší sama.  

 2. B (počet respondentů: 29/31- chlapci: 13/14, dívky: 16/17) 

Mezi častými odpověďmi se objevovala šikana, namyšlenost a vůdčí skupina 

dívek. Ať už se od dívek nebo chlapců. Dokonce někteří zmiňují                  i 

konkrétní jména. Naznačuje to i průměr u otázky č. 7 (V naší třídě je 

skupinka „vůdců“ a ostatní je musí poslouchat.), kdy se u dívek vyšplhal  na 

číslo 4,3 – což znamená, že s uvedenou větou většina spíše souhlasí.              U 

chlapců je průměr 2,38. Bylo poměrně jednoduché rozpoznat, kdo dotazník 

vyplňoval – dívky, které patří do skupiny „vůdců“, psaly,            že v jejich 

třídě mají kamarádky na život a na smrt. Kluci se prý často ponižují a neváží 

si dívek, zejména těch méně vzhledných. 

Sledovala jsem počínání této třídy na posledním zvonění v roce 2014, jelikož 

8. 1. A 5,3 

pořadí třída průměr 

umístění 

1. - 2. 2. A 2,6 

1. - 2. 5. B 2,6 

3. 3. A 4 

4. 1. A 4,4 

5. 8. B 4,6 

6. 6. B 5,2 

7. 4. A 5,9 

8. 7. B 6,1 
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mě zajímala jejich spolupráce vzhledem k jejich výsledkům v mém 

dotazníku. Laviček pro diváky bylo připraveno málo a jeden ze sedících (!!!) 

chlapců se do stojících spolužáků navážel se slovy, že jsou ostatní chlapci 

nevychovaní, protože nepustili dívky na lavičky. Mezi stojícím hloučkem 

děvčat stál i jeden chlapec. Dívky se nakonec posadily a on zůstal jediný stát 

a dřívější pokušitel se opět do něho pustil, dokonce                až vulgárně.  

Při hře, kterou si pro ně připravili žáci čtvrtých ročníků, jsem taktéž viděla 

rivalitu. Ovšem od jiného chlapce. Zlobil se nepřiměřeným způsobem                  

na dívku, jež jenom maličko pokazila hru.   

 3. B (počet respondentů: 28/30 – chlapci: 19/19, dívky: 9/11) 

Tercie je jedinou třídou, kde je jasná převaha chlapců, může se tedy vcelku 

dobře porovnávat s ostatními. V celkovém hodnocení nižšího stupně se 

chlapci umístili na posledním místě, dívky na druhém. Toto zjištění mě 

velmi překvapilo, myslela jsem si, že se chlapci umístí výše, proto jsem tedy 

důkladněji nahlédla do otevřené otázky mého dotazníku. Dívky většinou 

uvádějí, že v dívčím kolektivu jsou rozdělené na dvojice. Chlapci patří do 

jedné party, ale z odpovědí dívek se dá vytušit jakási jejich převaha, nicméně 

to ukazuje už jenom poměr žáků. Kluci prý tvoří dobrou partu, zmiňuje se o 

tom řada žáků, ať už dívek nebo chlapců. Jedna z dívek uvádí, že pod 

pojmem kluci ve třídě si představí „totalitní nadvládu jednoho nejmenované 

člověka„(pozn. nejspíše chtěla uvést totální nadvládu). V dotaznících 

chlapců se objevují dvě jména, možná jedno z nich patří onomu člověku. 

Před jedním z nich je dokonce doplnění „úchyl“ 

 4. B (počet respondentů: 27/30- chlapci: 13/15, dívky: 14/15) 

V této třídě panuje mezi žáky podobná atmosféra jako v třídě 2. B. Ovšem 

pouze co se týče vůdčích skupin. Několik žáků, převážně žaček mi napsalo 

odpověď ve smyslu toho, že skupina dívek kritizuje všechny vyčnívající a 

všechno, co není podle nich. Kluci se řídí podle těchto holek a pouze pokud 

nejsou přítomné- zvlášť jejich nekorunovaná královna, tak se chovají vlídně 

i k ostatním. („Většina holek je v pohodě a mám je ráda…je tu ale jedna, 

která ovlivňuje okolí a když tu není, všichni se chovají jinak -> líp“) Dvakrát 

se objevila odpověď, že kluci nemají dívky v lásce a nebaví se s nimi. 

Pobavila mě odpověď jednoho chlapce- holky ve třídě= mají úkol, kluci ve 

třídě = potřebují úkol. 

 5. B (počet respondentů: 27/29 - muži: 14/15, ženy: 13/14) 

Podle mého vyhodnocení kroužkovacích otázek, vychází, že tato třída má 

mezi sebou poměrně dobré vztahy, dívky se dokonce cítí nejlépe mezi všemi 

dívkami – umístily se na prvním místě. Chlapci na třetím, přičemž ani to 

není špatný výsledek. V otevřené otázce se častokrát objevuje pojem 

kamarádství, přátelství, sranda, ale i puberta. Převážně u chlapců jsem si 

mohla přečíst pubertální vyjádření ke spolužačkám.  

 1. A (počet respondentů: 30/32 – muži: 9/9, ženy: 21/23) 

Berme v potaz, že tato třída funguje dohromady pouze ¾ školního roku. Jak 

pozoruji na chodbách, vždy potkávám pouze určité skupinky, které se mezi 
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sebou nemísí, ať se jedná o ženy nebo o muže. V otevřené otázce mi 

odpovídali tak, že by se dala vyrušit jistá rivalita mezi ženami, ba dokonce i 

mezi muži a ženami. Však muži se se svým průměrem umístili na posledním 

místě, ale ženy překvapivě čtvrté.  

 6. B (počet respondentů: 18/27 – muži: 8/11, ženy: 10/16) 

V reakcích třídy 6. B na otevřenou otázku jsem nenarazila na žádné hrubé 

slovo, na žádné nadávky nebo naznačení rozporu mezi pohlavími. Naproti 

tomu mohlo být celkové umístění lepší.  

 2. A (počet respondentů: 22/29 - muži: 9/14, ženy: 13/15) 

Ve výsledném průměru ženy i muži obsadili první místo, o čemž vypovídají 

i odpovědi jednotlivců.  

 7. B (počet respondentů: 20/28- muži: 7/9, ženy: 13/19) 

Zvláštní pozornost jsem věnovala naší paralelní třídě, jelikož se občas 

proslýchá, že vztahy mezi spolužáky nejsou zrovna nejlepší. Zajímalo mě 

tedy, zda to potvrdí samotní studenti. Některé dotazníky mi potvrdily, že ve 

třídě mají „hvězdičky“ a ostatní by se měly řídit podle nich. Avšak vztahy 

opačných pohlaví se ukazují jako správně fungující. Spíše mě zarazily dva 

dotazníky, které vyplnili muži – vybaví se jim, že jejich spolužáci se do školy 

chodí jenom pobavit a až na výjimky jsou to podivíni. Takovouto odpověď 

bych spíše čekala od žen. Dále mě překvapily dva dotazníky, které 

vyplňovaly ženy. Obě se od spolužáků i spolužaček víceméně odvracejí. 

Jejich odpovědi napovídají tomu, že třídu nenavštěvují rády. 

 3. A - Rozbor této třídy naleznete v podkapitole 7.3.. 

 8. B (počet respondentů: 21/31- muži: 9/13, ženy: 12/18) 

Myslela jsem si, že čím déle jsou třídy spolu, jejich vztahy budou chladnější 

a chladnější. Třída 8. B mi tuto domněnku vyvrátila. Jejich odpovědi ukazují, 

že spolu dovedou táhnout za jeden provaz. V imaginační otázce se objevují 

převážně slova jako kamarádi a kamarádky. 

 4. A (počet respondentů: 25/29- muži: 9/12, ženy: 16/17) 

Jak mužů, tak ženám se v celkovém pořadí nepovedlo umístit nejlépe. Jejich 

kroužkovací odpovědi tomu odpovídají, ale jakmile se rozepisovali u 

otevřené otázky, tak se objevily rozdíly. Občas někdo uvedl jména svých 

spolužáků nebo třídní zájmy, možná zájmy třídních „idolů“ a jako většina 

studentů z ostatních tříd i kamarády. Někdy však objevila i vulgární slova.  

 

7.3. Dotazníkové šetření v 3. A 

 Dotazník jsem v naší třídě rozdávala sama, vyplňovalo ho 10 mužů (vrátil se mi zpět od 

všech) a 16 žen (z celkového počtu 19). Jeho vyhodnocení mě vcelku překvapilo, myslela jsem 

si, že mezi sebou máme lepší vztahy. Ovšem i já si všímám, že ne všichni občas táhneme za 

jeden provaz, ale myslím si, že poklidná atmosféra mezi námi panuje a nikdo nemusí do hodin 

přicházet se strachem.  
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 Potěšila mě však otázka č. 5 (Ve třídě vycházím i se spolužáky opačného pohlaví.), kdy 

se mezi odpověďmi objevovala pouze čísla 4 a 5.   

 Na poslední otázku, co se respondentovi vybaví pod pojmem spolužák nebo spolužačka, 

stejně jako ve většině dotazníků u jiných tříd jsme reagovali odpovědí: kamarádi, kamarádky, 

sranda, smích. Pouze u tří žen se objevila odpověď, že některé spolužačky neustále potřebují 

řešit jejich život, považují je za „drbny“, ale mají ve třídě i své jiné kamarádky.   

Níže uvedené grafy ukazují odpovědi mých spolužáků (jak již bylo výše řečeno:                

1- naprosto nesouhlasím, 2- spíše nesouhlasím, 3- nevím, 4- spíše souhlasím, 5- naprosto 

souhlasím).       

   

Nezodpovězeno: 1 
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7.4. Závěr dotazníku 

 Závěrem bych ráda podotkla, že nemůžeme jednoznačně určit, jaké bude ve třídách 

klima. Říká se, že žáci z „áčkových tříd“ mají spolu lepší vztahy, protože si za čtyři roky 

nestihnou tolik lézt na nervy jako „béčkové třídy“. U mužského pohlaví se třídy ze čtyřletého 

a osmiletého gymnázia víceméně střídají. U ženského pohlaví se na předních příčkách objevují 

právě převážně „áčkové třídy“.       

 Taktéž jsme zjistila, že nezáleží na poměru dívek a chlapců. Pokud se někdo nemá ve 

třídě cítit dobře, tak záleží spíše na povaze spolužáků než na rozložení pohlaví.  

 Pokud tedy k něčemu takovému dojde, přijdou mi spíše více nešťastné dívky, nicméně 

v každé třídě to byl vcelku nízký počet, možná kromě situace v 2. B. I tak ale by bylo příhodné 

ztrápené duše vhodným způsobem rozveselit.   

 Nyní když potkávám tváře svých spolužáků z jiných ročníků, přemýšlím, do které třídy 

je mám zařadit, případně podle mého pozorování na školních chodbách dovedu odhadnout, 

jakou roli v kolektivu hrají.  
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8. Závěr 

 Jak jste si mohli povšimnout, násilí se tedy nedopouští pouze muži na ženách, mnohdy 

je to právě naopak. Překvapilo mě, jak časté jsou tyto případy. Veřejnost o nich většinou neví, 

mlčí se o tom. Právě třeba o případech psychického násilí, které se velmi těžko prokazují                 

a mnohdy se žena pouze označí za „hysterku“.  

 Ženy by si měly uvědomit, že nejen ony, ale i muži mohou být křehké duše a podle toho 

s nimi jednat. Vžité mínění, které vštěpujeme dětem do hlaviček už od mala, a to,                                 

že „chlapi nebrečí“, taktéž není správné. Proč by muži nemohli též uronit slzu, když se jim 

nedaří nebo je něco trápí?   

 Díky mé práci jsem si to uvědomila. A nejen to mě naučila seminární práce. Naučila 

jsem se oslovit neznámé lidi, komunikovat a diskutovat s nimi. Dále vybrat vhodné informace, 

které v textu využiji. Také nesmím zapomenout na tvorbu dotazníku. Je velmi složité vymyslet 

věcné otázky, jež mají přinést užitek pro zkoumání a zároveň neodradit respondenta.  

 Na počátku mého bádání se mi zdálo nemožné všechny poznatky slepit dohromady                 

a vytvořit z nich čitelnou práci. Dnes, když dopisuji tyto řádky, doufám, že se mi to povedlo. A 

nyní tyto stránky svěřím tiskárně…   
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Příloha č. 1 - Ukázka malířského díla Jána Mančušky – příspěvek k části 5.2.1. 

 

Mančuška se zabýval malbou, videem i divadlem, nebál se experimentovat a hrát si s různými 

formami. Jeho dílo má přesah, nepostrádá sociální kontext.71) 
 

Příklady jeho práce: 

a.)   Prostor za zdí 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Co je to židle 73) 

 

 

                                                           
71 FARNÁ, Kateřina. Zemřel výtvarník Jan Mančuška, jeden z nejzajímavějších představitelů současného umění. In: Novinky 

[online]. Borgis,a.s, 2011. [vid. 8.12. 2013]. Dostupné z http://www.novinky.cz/kultura/238062-zemrel-vytvarnik-jan-

mancuska-jeden-z nejzajimavejsich-predstavitelu-soucasneho-umeni.html 
72 Prostor za zdí. In: atlist.cz [online]. © Centrum pro současné umění Praha, o.p.s., S.d..[vid. 8.12.2013]. Dostupné z: 

http://www.artlist.cz/?id=188 
73 Co je to židle. Tamtéž. 
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c.) Ten druhý 74) 

 

 

 

 
 

 

 

  

                                                           
74 Ten druhý. Tamtéž.  
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Příloha č. 2  - Statistika z roku 2013 v ČR – Bílý kruh bezpečí- příspěvek k části 4.2. 

 

1. čtvrtletí 337 případů (23%) 

2. čtvrtletí 326 případů (23%) 

3. čtvrtletí 393 případů (27%) 

4. čtvrtletí 380 případů (26%) 

CELKEM 1436 případů 

Tabulka. č. 3- Čtvrtletní přehled 2013 ČR 75 

 

Žena 1141 (79,46%) 

Muž 258 (17,97%) 

Pár 37 (2,58%) 

Tabulka č. 4- Údaje o klientech ČR76 

 

0-15 let 13 (0,91%) 

15-25 let 150 (10,45%) 

25-40 let 580 (40,39%) 

40-50 let 290 (20,19%) 

50-60 let 164 (11,42%) 

60 a více let 239 (16,64%) 

Tabulka č. 5- Věk klientů ČR77 

Ano 305 (21,24%) 

Ne 1014 (70,61%) 

nejisté 117 (8,15%) 

Tabulka č. 6 - Domácí násilí v ČR78 

Před spácháním trestného činu 85 (5,92%) 

Do 14 dnů po spáchání trestného činu 186 (12.95%) 

Ve stádiu vyšetřování trestného činu –                  

po 14 dnech od trestného činu 

343 (23,89%) 

Ve stádiu soudního projednávání věci 99 (6,89%) 

Po vynesení rozsudku 57 (3,97%) 

S delším časovým odstupem od spáchání 

trestného činu 

104 (7,24%) 

Jiné vyjádření 562 (39,14%) 

Tabulka č. 7 - Příchod do poradny ČR79 

                                                           
75 ROK 2013: 2013 - Statistika za celý rok. In: Bílý kruh bezpečí [online]. 2014 [cit. 4.5.2014].                                            

Dostupné z: http://www.bkb.cz/o-nas/statistiky/ 
76 Tamtéž. 
77 Tamtéž. 
78 Tamtéž.  
79 Tamtéž. 

http://www.bkb.cz/o-nas/statistiky/
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vražda 74 

ublížení na zdraví 209 

loupež 41 

omezování osobní svobody 47 

rvačka 4 

vydírání 34 

útisk 0 

porušování domovní svobody 37 

znásilnění 153 

pohlavní zneužívání 68 

krádež 63 

zpronevěra 7 

podvod 51 

vyhrožování 135 

týrání osoby žijící ve společně obývaném 

obydlí 

326 

jiný trestný čin 128 

nejde o trestný čin 302 

stalking 149 

Tabulka č. 8 -Druh trestného činu80 

 

policii 298 

soud 70 

pojišťovnu 7 

jinou státní instituci 127 

nestátní subjekt 41 

mezilidské vztahy/rodinné 997 

nedostatečnost zákona 63 

jiná stížnost 27 

Tabulka č. 9- Klient si stěžuje na: 81 

 

 

                                                           
80 Tamtéž. 
81 Tamtéž. 
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Příloha č. 3 – Násilná osoba, ohrožená osoba a jejich dítě – tabulka č. 10 

Násilná osoba Ohrožená osoba Děti 

vykazuje slabou kontrolu 

impulzů, je výbušná 

vidí sama sebe jako trpící, 

považuje se za mučedníka; 

snáší frustraci 

vykazují omezenou 

toleranci, mají slabou 

kontrolu impulzů a vysokou 

frustrační toleranci 

trpí stresem a 

psychosomatickými potížemi, 

dysfunkcí maskuje 

v závislosti na své 

sofistikovanosti, sociální 

pozici a vzdělání 

je psychicky labilní, má 

psychosomatické neduhy 

vykazují deprese, stres; mají 

absenci ve škole, objevuje se 

delikventní chování 

je emocionálně závislá je ekonomicky a 

emocionálně závislá 

jsou závislé ekonomicky i 

emocionálně na svých 

rodičích 

má deprese, o nichž ví pouze 

rodina 

může tajně užívat alkohol či 

drogy 

může existovat vysoké riziko 

zneužívání alkoholu a drog, 

akcentace sexuality, útěků, 

izolace, osamocení, strachu 

je impulzivní a někdy 

trpělivá 

vykazuje neomezenou 

trpělivost; pokud je 

podpořena, posune se o 

kousek dál 

mají slabou kontrolu 

impulzů i malou naději na 

zlepšení 

vykazuje neukojitelné 

potřeby ega a narcismus 

není si jistá potřebami 

vlastního ega; sama sebe 

vymezuje v kontextu své 

rodiny 

samy sebe definují nejistě, 

zápasí s dětinskými rodiči 

čas od času se prezentuje 

tak, jako by měla 

potencionál pro změnu a 

zlepšení 

má nerealistickou naději 

v blížící se změnu; stále věří 

slibům násilné osoby 

projevují směs naděje a 

skepse 

v rodičovské roli se definuje 

špatně, má nízkou sebeúctu a 

je se sebou vysoce 

nespokojena 

má nízkou sebeúctu mají nízkou sebeúctu; myslí 

si, že mají pouze malé šance 

na úspěch 

myslí si o sobě, že není příliš 

sociabilní; má blíže 

k partnerovi/partnerce než 

k jiným lidem 

je si vědoma vzrůstající 

sociální izolace; ztrácí 

kontakt s širší rodinou 

(rodiče, ostatní příbuzní) 

vykazují buď sociální 

izolaci, nebo totální 

identifikaci s vrstevníky 

obviňuje ohroženou osobu; 

je žárlivá, bojí se opuštěnosti 

a podvedení 

není schopna přesvědčit 

partnera/partnerku o své 

věrnosti 

s rodiči smlouvají, 

vyjednávají 

používá mnoho způsobu, aby 

ovládla ohroženou osobu a 

získala nad ní moc a 

kontrolu 

dovoluje a toleruje 

kontrolu/omezení pohybu a 

restrikce ze strany násilné 

osoby; interpretuje je jako 

známky toho, že se „stará“ 

 

podvádějí a lžou, vymýšlejí 

si výmluvy pro útěky, 

krádeže a podvody 
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Tabulka č. 10 – Charakteristika násilné osoby, ohrožené osoby a jejich dětí 82 
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Naděžda ŠPATENKOVÁ a kol.: Domácí násilí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, ISBN 978-80-7367-690-2, S. 171-173 

 

nemá žádný pocit narušování 

osobních hranic druhých; 

neakceptuje žádná obvinění z 

násilí 

přestává brát ohledy na své 

hranice a hranice svých dětí; 

akceptuje všechna obvinění 

za domácí násilí 

špatně definují své osobní 

hranice 

věří, že násilné chování je 

zaměřeno na ochranu rodiny 

věří, že přechodná akceptace 

násilí vede k vyřešení 

rodinných problémů 

dynamice násilí rozumějí 

málo nebo vůbec ne; 

považují ho za normální 

očividně necítí žádnou vinu 

na emocionální úrovni, 

dokonce ani po rozumovém 

rozpoznání ji necítí 

přijímá vinu za chování 

násilné osoby, myslí si, že 

druhý za to nemůže 

viní sebe z rodinných 

roztržek, separace a rozvodu 

má generační historii 

rodinného násilí 

má generační historii 

domácího násilí 

ve vlastní dospělosti budou 

pravděpodobně pokračovat 

ve vzorcích rodinného násilí 

podílí se na hierarchii násilí podílí se na hierarchii násilí týrají a zabíjejí zvířata, 

týrají mladší sourozence, 

v pozdějších letech mohou 

být násilné i vůči rodičům 

formy násilí „zdokonalují“ 

s věkem a zkušenostmi; 

zvyšují potencionál 

nebezpečí a smrtelná rizika 

učí se, jak některé případy 

agresivního chování 

odvrátit, ale násilí se časem 

stupňuje 

používají násilí jako způsob 

řešení problémů ve škole, s 

vrstevníky, v rodině i jinde 

dožaduje se sexuálních 

aktivit a je v nich často 

útočná; někdy trestá druhého 

abstinencí a ignorací; může 

mít problémy se sexualitou 

má chabé sexuální 

sebehodnocení; domnívá se, 

že její rolí je úplně 

akceptovat sexuální chování 

druhého 

mají chabou představu o 

sexualitě, nejasnosti ohledně 

vhodného chování 

její útočné chování narůstá, 

pokud je ohrožená osoba 

těhotná; první incidenty se 

objevují často právě v 

těhotenství 

během těhotenství existuje 

vysoké riziko útoku na ni 

v době matčina těhotenství 

jsou vystaveny většímu 

nebezpečí týrání 
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