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ROZŠIŘUJÍCÍ AKTIVITY 

Zde vám nabízíme 10 rozšiřujících aktivit, které mají za cíl domácí násilí, ale i zacházení se svou silou  
a konflikty v partnerství, více prozkoumat, pochopit a vytvořit u žáků ucelenější představu o tématu. 
Využít je můžete v případě zájmu žáků o pokračování v tématu domácího násilí, při vytváření různých 
průřezových témat ve výuce (OV, OSR, aj.), třídnických hodinách nebo při přípravě projektových dní. 
Rozšiřující aktivity navazují na bazální blok, ale jsou realizovatelné i samostatně a stále zůstávají v rovině 
prevence. 

Vyberte si, která aktivita Vám nejvíce vyhovuje (tematicky, časově, formou, zaměřením na prohloubení 
nebo rekapitulaci aj.). Aktivity můžete mezi sebou volně kombinovat, nebo se inspirovat třeba jen re-
flexními otázkami pro diskuzi s vašimi žáky. Za obsahem najdete zásady, které vám pomohou zvolené 
aktivity šikovně zasadit do kontextu a kvalitně je zrealizovat. 

Jako autoři a zároveň lektoři primární prevence vám nabízíme také dopomoc s realizací aktivit podle va-
šeho výběru. Podmínkou je absolvování Úvodního workshopu. 

 
OBSAH:  

MÝTY O DOMÁCÍM NÁSILÍ (20–45 min.) 
Cíl: rozvinutí diskuse o DN – rozptýlení mýtů, fakta, souvislosti. 

PĚT PŘÍBĚHŮ – co je/není domácí násilí (30–45 min.) 
Cíl: prohloubení znalostí, rozpoznávání DN – znaky, formy, gradace, cykly, rizikové faktory. 

PŘÍBĚH ANNY – práce ve skupinách (30–45 min.) 
Cíl: prohloubení znalostí o DN – vývoj, pocity násilné osoby, oběti a dětí přítomných násilí. 

FILMOVÝ PÁS – barometr intenzity násilí (25–45 min.) 
Cíl: otevření diskuse o partnerství, hranicích osobního bezpečí, násilí ve vztazích. 

PŘIŘAZOVÁNÍ – formy a projevy DN (20–45 min.) 
Cíl: prohloubení vědomostí o formách a projevech DN, jeho základní znaky. 

SÍLA VERSUS NÁSILÍ – borec versus násilník (35–45 min.)
Cíl: pochopení rozdílu mezi silou a násilím, varovné signály nerovného vztahu a možné 
způsoby řešení konfliktů. 

JEKYLL A HYDE – agresivita v nás (30–45 min.) 
Cíl: otevření diskuze o silných emocích ve vztazích, jejich destruktivních a konstruktivních způsobech 
zvládání. Možnosti pomoci.  

ČASOVÁ OSA A MOŽNOSTI POMOCI (20–40 min.) 
Cíl: prohloubení a rekapitulace poznatků o DN, posílení povědomí o možnostech 
řešení konfliktů, pomoci, kontaktech. 

TVORBA PLAKÁTU – kam se obrátit pro pomoc (30–90 min.) 
Cíl: rekapitulace poznatků o DN, mapa pomoci, kontaktů. Uzavření tématu DN. 

VÝUKOVÁ VIDEA NA WEBU: Jeden svět nestačí (od 1 min. do 27 min.) 
Cíle: jak DN odhalit, jak se mu bránit aj. www.jsns.cz/lekce/15228-domaci-nasili  

ZÁSADY KVALITNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE AKTIVIT 

PŘED PROGRAMEM 

• pobavte se o zařazení aktivit s vaším školním metodikem prevence nebo třídním učitelem tak,  
aby dobře zapadly do vašeho záměru, zájmu žáků, preventivního plánu školy, kontextu  

• zjistěte od kolegů případné rizikové faktory či kontraindikace (podezření u nějakého žáka na probí-
hající DN; nedodržování pravidel/vztahové problémy, nevhodné načasování aj.)  

• domluvte se na případné spolupráci/tandemu s kolegou  

• v případě potřeby aktivitu smysluplně přizpůsobte  

• připravte vhodný prostor, techniku, uspořádání třídy (ideální je kruh ze židlí, příjemný prostor,  
kde nebudete nijak rušeni)  

• máte dílčí otázky? Chcete poradit, jak s aktivitami pracovat? Obraťte se na oblastního metodika 
prevence Pedagogicko-psychologické porady, rádi vám poradíme 

 

PŘI PROGRAMU 

• dobrý start = polovina úspěchu: žákům v úvodu sdělte záměr aktivity, krátkým brainstormingem, 
nalaďte je na téma, zekapitulujte pravidla a zásady psychického bezpečí (viz základní blok; úvod; 
psychické bezpečí)  

• sledujte průběh aktivity, vnímejte skupinu i (pasivní) jednotlivce (ocenění, hlídání pravidel, všímejte 
si důležitých momentů i neverbálních reakcí)  

• vnímejte míru ponoru skupiny do tématu a zůstávejte v preventivní rovině, postup,  
jak pracovat se vzniklou emoční situaci, osobním odhalením najdete v Základním bloku  
(viz úvod; psychické bezpečí)  

• dejte dostatečný prostor reflexi (klíčová část hodiny, alespoň 15–30 min.), aktivitu v reflexích  
směřujte na žáky – doptávejte se, podněcujte k diskuzi. Otázky ale pokládejte s vědomím cíle,  
ke kterému chcete dojít, není možné ptát se na vše  

• s mírou a citem doplňujte reflexi fakty, svým postojem  

• v závěrečných minutách vždy zarámujte – výstižně shrňte klíčové informace, postoje,  
výstupy aktivity  

• v případě konfliktu mezi žáky, opakovaného porušování pravidel, se nebojte aktivitu přerušit,  
chování pojmenovat a pokračovat až po vyjasnění, pokud se to nedaří, bývá lepší aktivitu ukončit, 
vysvětlit proč a vrátit se k výuce 
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MÝTY O DOMÁCÍM NÁSILÍ                                                            

Cíl: Rozvinout, prohloubit diskusi nad mýty, fakty a souvislostmi o DN.  

Popis: Představte žákům téma hodiny a společně se v krátkosti vraťte k tomu, co všechno již o DN  
ví ze základního bloku (brainstorming). Poté rozšiřte kruh tak, aby vám vznikl dostatek volného prostoru 
ve tvaru uličky, která představuje "hodnotovou škálu". Na jednu stranu umístěte cedulku s nápisem SOU-
HLASÍM a na druhou cedulku NESOUHLASÍM. Vysvětlete žákům mezistupně mezi Ano a Ne, s tím, 
že pomyslný střed znamená „JAK KDY“ případně „NEVÍM“. Poté žákům pokládejte jednotlivá tvrzení 
(viz seznam) a oni se mají za úkol postavit se na vyznačenou škálu tak, aby to odpovídalo jejich názoru. 
Pro ilustraci můžete začít výrokem: Před každou písemnou prací, se dvě hodiny učím. Reflektujte a po-
kládejte doplňující otázky po každém tvrzení a ze své pozice ho vždy v závěru zkorigujte (viz odpovědi 
pod výroky). 

Aktivita je náročnější na udržení pozornosti, zapojení všech žáků. V takovém případě se vraťte se žáky  
do kruhu a pokračujte v diskuzi, jen škálování bude probíhat např. pomocí palců. 

Alternativou k této aktivitě je 5–minutové video Mýty o DN a návazná diskuze s pracovním listem, kte-
réýnajdete v závěru této stránky.

SEZNAM TVRZENÍ 

• DN se děje jen mezi manželem a manželkou.  
Pravda: DN se odehrává často mezi partnery, ale také na dětech či ostatních členech rodiny (př. 
prarodičích). Jedná se o problematiku, která často zasahuje celý rodinný systém. Variant je spousta. 
Např. fyzické násilí se odehrává mezi partnery, ale dítě přihlíží, tedy je také obětí.  

• DN není jen fyzické povahy.  
Pravda: Kromě fyzického násilí se také může jednat o násilí psychické, sexuální, sociální či ekono-
mické.  

• Podíl mužů a žen je mezi pachateli DN přibližně stejný.  
Pravda: Ženy jsou obětmi v cca 95 %. Děti jsou přítomny DN až v 70 % případů. U zhruba 5 % 
případů je obětí muž a 3–5 % případů se týká DN seniorů a většinou se ho dopouštějí vlastní děti.   

• Agresora DN nelze poznat na první pohled.  
Pravda: Násilná osoba se často svému okolí jeví jako osoba sympatická. Násilí je často velmi dob-
ře ukryto za zdmi domova. Oběť se za svoji situaci stydí, proto se s ní většinou odmítá komukoliv 
svěřit.  

• Oběť má vždy modřiny.  
Pravda: Nemusí tak tomu být. V případě psychického, ekonomického či sociálního násilí nejsou 
stopy vyloženě fyzické povahy. Nebo agresor volí takové prostředky, aby stopy nebyly vidět. Někdy 
jsou zranění způsobena v „období“, kdy si je násilná osoba jista, že je nikdo neuvidí.   

• Když se rodiče často hádají, nejde o DN.  
Pravda: Je nutné odlišit hádku rodičů (byť může být velice dramatická), kdy stojí proti sobě dva 
jedinci ve stejné, vyrovnané pozici a domácí násilí, kde na jedné straně stojí vystrašená ohrožená 
osoba a proti ní osoba násilná.  

20-45 min. • Oběti DN si to někdy zaslouží.  
Pravda: Provokace, ať už skutečná, ale častěji smyšlená, opakované násilí neomlouvá. Za násilné 
chování je vždy plně odpovědná pouze násilná osoba.  

• Domácí násilí a alkohol spolu souvisí.  
Pravda: Alkohol je s DN velmi často spojen. Alkoholismus není příčina ale ani omluva domácího 
násilí.  

• DN je záležitost, která se odehrává spíše zřídka.   
Pravda: Jedná se o velmi častý negativní jev. Statistiky uvádějí, že domácí násilí zažilo 38 % žen.  

• Zakazování kamarádů a kamarádek (mezi partnery) není v pořádku.  
Pravda: Při zakazování/řízení kontaktů ze strany partnera dochází k omezování osobní svobody,  
a tudíž se může jednat o DN. Často se k tomu přidává sledování hovorů a SMS v telefonu, aktivity 
na sociálních sítích či pohybu pomocí GPS.  

• Oběť se může vždy sebrat a odejít.   
Pravda: Násilné osoby svým partnerům např. často vyhrožují, že v případě odchodu ublíží nejen jim, 
ale také jejich dětem (další důvody: finance, nemá doklady, neumí jazyk, nemá kam jít atd.). Zůstá-
vají tedy proto ze strachu ve vztahu s násilným partnerem, ale nikdy ne proto, že by s násilnou oso-
bou souhlasili. Oběti DN také často doufají ve změnu chování partnera (násilník často lituje svého 
chování, omlouvá se, kupuje dárky apod.).  

• Pokud jako sousedé slyšíme, že někdo někoho bije, neměli bychom to přehlížet.   
Pravda: Domácí násilí je kriminální čin, nikoliv soukromá záležitost a musí být postihováno. Často 
můžou třetí osoby mít velice důležitou úlohu, např. v anonymním upozornění Policie ČR, konzultaci 
na lince BKB.   

• Z DN není úniku.   
Pravda: Není to jednoduché, ale s organizacemi, které nabízejí psychologickou podporu, okamžitou 
pomoc pro oběť (i s dětmi) a společně činí další kroky ke konci DN (Bílý kruh bezpečí, Krizová 
centra, Policie ČR). JE TO MOŽNÉ

Pomůcky: nadepsané lepící cedulky „SOUHLASÍM“ a „NESOUHLASÍM“ a seznam připravených vý-
roků pro lektora.  

Reflexe: reflektujte a rozvíjejte diskusi po každém výroku. Ptejte se žáků na jejich názor a odůvodnění, 
pokládejte doplňující otázky. Po skončení techniky se vraťte do kruhového uspořádání a veďte obecnou 
reflexi hry. Ptejte se žáků, co je nejvíce překvapilo nebo na co by se chtěli ještě zeptat. Vyzdvihněte důle-
žité momenty z aktivity z vaší strany. 

 
Příklady dalších otázek rozvíjejících diskuzi: 

• Jaké má DN konkrétní znaky?  

• Jak poznáte, že se asi jedná o DN, a ne o běžný konflikt, hádku apod.?  

• Kde se nejčastěji odehrává… a proč?  

• Může se domácí násilí stupňovat či proměňovat v čase? 
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ví ze základního bloku (brainstorming). Poté rozšiřte kruh tak, aby vám vznikl dostatek volného prostoru 
ve tvaru uličky, která představuje "hodnotovou škálu". Na jednu stranu umístěte cedulku s nápisem SOU-
HLASÍM a na druhou cedulku NESOUHLASÍM. Vysvětlete žákům mezistupně mezi Ano a Ne, s tím, 
že pomyslný střed znamená „JAK KDY“ případně „NEVÍM“. Poté žákům pokládejte jednotlivá tvrzení 
(viz seznam) a oni se mají za úkol postavit se na vyznačenou škálu tak, aby to odpovídalo jejich názoru. 
Pro ilustraci můžete začít výrokem: Před každou písemnou prací, se dvě hodiny učím. Reflektujte a po-
kládejte doplňující otázky po každém tvrzení a ze své pozice ho vždy v závěru zkorigujte (viz odpovědi 
pod výroky). 

Aktivita je náročnější na udržení pozornosti, zapojení všech žáků. V takovém případě se vraťte se žáky  
do kruhu a pokračujte v diskuzi, jen škálování bude probíhat např. pomocí palců. 

Alternativou k této aktivitě je 5–minutové video Mýty o DN a návazná diskuze s pracovním listem, kte-
réýnajdete v závěru této stránky.

SEZNAM TVRZENÍ 

• DN se děje jen mezi manželem a manželkou.  
Pravda: DN se odehrává často mezi partnery, ale také na dětech či ostatních členech rodiny (př. 
prarodičích). Jedná se o problematiku, která často zasahuje celý rodinný systém. Variant je spousta. 
Např. fyzické násilí se odehrává mezi partnery, ale dítě přihlíží, tedy je také obětí.  

• DN není jen fyzické povahy.  
Pravda: Kromě fyzického násilí se také může jednat o násilí psychické, sexuální, sociální či ekono-
mické.  

• Podíl mužů a žen je mezi pachateli DN přibližně stejný.  
Pravda: Ženy jsou obětmi v cca 95 %. Děti jsou přítomny DN až v 70 % případů. U zhruba 5 % 
případů je obětí muž a 3–5 % případů se týká DN seniorů a většinou se ho dopouštějí vlastní děti.   

• Agresora DN nelze poznat na první pohled.  
Pravda: Násilná osoba se často svému okolí jeví jako osoba sympatická. Násilí je často velmi dob-
ře ukryto za zdmi domova. Oběť se za svoji situaci stydí, proto se s ní většinou odmítá komukoliv 
svěřit.  

• Oběť má vždy modřiny.  
Pravda: Nemusí tak tomu být. V případě psychického, ekonomického či sociálního násilí nejsou 
stopy vyloženě fyzické povahy. Nebo agresor volí takové prostředky, aby stopy nebyly vidět. Někdy 
jsou zranění způsobena v „období“, kdy si je násilná osoba jista, že je nikdo neuvidí.   

• Když se rodiče často hádají, nejde o DN.  
Pravda: Je nutné odlišit hádku rodičů (byť může být velice dramatická), kdy stojí proti sobě dva 
jedinci ve stejné, vyrovnané pozici a domácí násilí, kde na jedné straně stojí vystrašená ohrožená 
osoba a proti ní osoba násilná.  

20-45 min. • Oběti DN si to někdy zaslouží.  
Pravda: Provokace, ať už skutečná, ale častěji smyšlená, opakované násilí neomlouvá. Za násilné 
chování je vždy plně odpovědná pouze násilná osoba.  

• Domácí násilí a alkohol spolu souvisí.  
Pravda: Alkohol je s DN velmi často spojen. Alkoholismus není příčina ale ani omluva domácího 
násilí.  

• DN je záležitost, která se odehrává spíše zřídka.   
Pravda: Jedná se o velmi častý negativní jev. Statistiky uvádějí, že domácí násilí zažilo 38 % žen.  

• Zakazování kamarádů a kamarádek (mezi partnery) není v pořádku.  
Pravda: Při zakazování/řízení kontaktů ze strany partnera dochází k omezování osobní svobody,  
a tudíž se může jednat o DN. Často se k tomu přidává sledování hovorů a SMS v telefonu, aktivity 
na sociálních sítích či pohybu pomocí GPS.  

• Oběť se může vždy sebrat a odejít.   
Pravda: Násilné osoby svým partnerům např. často vyhrožují, že v případě odchodu ublíží nejen jim, 
ale také jejich dětem (další důvody: finance, nemá doklady, neumí jazyk, nemá kam jít atd.). Zůstá-
vají tedy proto ze strachu ve vztahu s násilným partnerem, ale nikdy ne proto, že by s násilnou oso-
bou souhlasili. Oběti DN také často doufají ve změnu chování partnera (násilník často lituje svého 
chování, omlouvá se, kupuje dárky apod.).  

• Pokud jako sousedé slyšíme, že někdo někoho bije, neměli bychom to přehlížet.   
Pravda: Domácí násilí je kriminální čin, nikoliv soukromá záležitost a musí být postihováno. Často 
můžou třetí osoby mít velice důležitou úlohu, např. v anonymním upozornění Policie ČR, konzultaci 
na lince BKB.   

• Z DN není úniku.   
Pravda: Není to jednoduché, ale s organizacemi, které nabízejí psychologickou podporu, okamžitou 
pomoc pro oběť (i s dětmi) a společně činí další kroky ke konci DN (Bílý kruh bezpečí, Krizová 
centra, Policie ČR). JE TO MOŽNÉ

Pomůcky: nadepsané lepící cedulky „SOUHLASÍM“ a „NESOUHLASÍM“ a seznam připravených vý-
roků pro lektora.  

Reflexe: reflektujte a rozvíjejte diskusi po každém výroku. Ptejte se žáků na jejich názor a odůvodnění, 
pokládejte doplňující otázky. Po skončení techniky se vraťte do kruhového uspořádání a veďte obecnou 
reflexi hry. Ptejte se žáků, co je nejvíce překvapilo nebo na co by se chtěli ještě zeptat. Vyzdvihněte důle-
žité momenty z aktivity z vaší strany. 

 
Příklady dalších otázek rozvíjejících diskuzi: 

• Jaké má DN konkrétní znaky?  

• Jak poznáte, že se asi jedná o DN, a ne o běžný konflikt, hádku apod.?  

• Kde se nejčastěji odehrává… a proč?  

• Může se domácí násilí stupňovat či proměňovat v čase? 
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• Může se oběť bránit? Proč se nebrání?  

• Je DN trestné?  

• Dá se DN zastavit? Jak? 

Zarámování: DN je častější, než si myslíme (až 38 % žen), má ohromný destruktivní vliv na psychiku 
obětí. Těmi jsou ženy, ale i senioři, děti, handicapovaní, muži. Obětí se může stát během života v podstatě 
kdokoliv a snaha o vymanění z DN není jednoduchá. Agresora hned nepoznáme, často to jsou i oblíbení, 
úspěšní lidé. DN není nezvládnutí vzteku, ale PROMYŠLENÉ UBLIŽOVÁNÍ, KONTROLA. Při pode-
zření na DN v sousedství nemusíme zavírat oči, ani ho řešit – ale nabídnout kontakt na linku BKB, nebo 
anonymně oznámit Polici ČR. Děti za DN mezi rodiči nemohou, nezavinily ho, ale mohou pomoct, když 
nemlčí! Mlčení bolí, hledání pomoci je projevem síly.

Jako další aktivitu o mýtech kolem DN lze využít také 5– minutové video „Mýty o domácím násilí“,  
dostupné volně na: https://www.youtube.com/watch?v=IJHdUdh9des [ROSA - centrum pro ženy z.s. 
2010]. Jednoduchý pracovní list naleznete v přílohách. 

 

Příklad otázek rozvíjejících diskuzi k videu Mýty o DN:  

 - Co je to mýtus? Jaké mýty podle vás zazněly ve videu? 

 - Co vás nejvíce zaujalo, překvapilo?  

 - Pokud žáci nebudou schopni vytáhnout z videa základní mýty o DN, pokládejte jim cílené  
 otázky k jednotlivým mýtům například:  

 - Týká se DN pouze méně movitých lidí bez výraznějšího sociálně ekonomického postavení? 

 - Je agresorem vždy muž? Záleží na věku, rase či náboženství? 

 - Je člověk závislý na alkoholu či jiných drogách automaticky násilník? 

 - Má se domácí násilí tolerovat, když je jinak pachatel k jiným lidem velice hodný a vstřícný? 

 - Nese za domácí násilí vinu oběť?  

 - Co je nebezpečné na psychickém týrání? 

 
Zarámování: Pachatelem DN může být kdokoli, bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální či ekonomický 
status, vyznání, etnickou příslušnost, věk, sexuální orientaci či tělesnou dispozici (u oběti to platí stejně). 
DN je jednostranné, neveřejné, opakované, stupňující, často promyšlené, kdy se pachatel snaží svést  
vinu na oběť.

O
TÁ

Z
K

Y
5 PŘÍBĚHŮ O DN – CO JE A CO NENÍ DN                                          

Cíl: prohloubení vědomostí o DN. V příbězích si žáci zopakují znaky DN a specifické formy, dokáží od-
povědět na to, jaký je rozdíl mezi hádkou, „italskou domácností“ a DN. Žáci se zamyslí nad rizikovými 
faktory, jeho vývoji v čase, cykly, a nad tím, jak násilí mezi rodiči ovlivňuje přítomné děti.  

Popis: posaďte se do kruhu a sdělte žákům, že budou pracovat v menších skupinách s příběhy inspiro-
vanými skutečností, které jim za chvíli rozdáte (viz příloha). Jejich úkolem bude příběhy podrobit roz-
boru děje a rozhodnout, který příběh je podle nich DN, a který naopak ne. Konkrétní znaky DN, klíčové 
momenty příběhů, rizikové faktory aktérů, ale i osobní postřehy žáků, ať zapisují na papír a připraví si 
jednoduchou prezentaci pro společnou diskuzi. Na práci budou mít cca 10–15 minut. 

Do skupin můžete rozdat více příběhů, všechny nebo pouze jeden (záleží na dovednostech žáků, času aj., 
jde o to, abyste k reflexní diskuzi měli dostatečný materiál na srovnávání výstupů). Následně rozdělte 
žáky do 3–5 skupin, ujistěte se, že všemu rozumí a rozdejte do každé skupiny příběhy, čímž odstartujete 
práci žáků. Průběžně skupiny obcházejte, odpovídejte na dotazy, ptejte se, zda všemu rozumí, sdělujte, 
kolik mají ještě času. Po vypršení potřebného času se vraťte se žáky do kruhu.   

PŘÍBĚHY S REFLEXNÍMI OTÁZKAMI A KLÍČOVÝMI ZNAKY DN PRO PEDAGOGY 

Příběh 1. – domácí násilí se stalkingem 

Petr a Lucie jsou spolu pět let.  Z počátku se jevilo vše idylicky, Petr dával najevo, že je rád, že je jeho part-
nerka úspěšná a přitažlivá žena, chtěl s ní trávit každou volnou chvíli. Časem mu ale začala vadit pozornost, 
kterou Lucie od ostatních mužů dostávala a též její samostatnost. Nejdříve se Petr občas zmínil, že mu vadí, 
že je dlouho v práci, nebo že po práci tráví čas se svými přáteli. Postupně se začal vyptávat, kde byla, a to 
pokaždé, když přišla z práce. Rozčiloval se, když se opozdila. Rozhovory často přerostly v hádku. Když byli 
spolu ve společnosti, sledoval ostatní muže, kteří dávali Lucii najevo sympatie a žárlil na ně.  Lucie to brala 
jako důkaz partnerovo zájmu o ni a žárlivým narážkám zpočátku nepřikládala význam.  

Postupně jí Petr začal zasahovat do soukromí, kontrolovat telefony, SMS zprávy a e-maily. Jednou  
jí prohledával telefon a zjistil, že si psala s kolegou z práce. Začal zuřit a demolovat vybavení bytu. Lucie 
se bála, že jí ublíží. Začal Lucii zakazovat vídat se s přáteli.  Začal ji omezovat v tom, jaké oblečení může 
nosit, často jí pod výhružkami donutil se ještě před odchodem do práce převléknout. Kontrola postupně 
narostla natolik, že jí Petr volal každou chvíli a kontroloval, jestli je tam, kde tvrdí. Vyhrožoval jí, že jestli 
ji někde uvidí s cizím mužem, tak je oba zabije. Lucie našla odvahu od něj odejít, výhružky a telefoná-
ty však pokračovaly nadále, ještě s větší intenzitou. Petr čekal před jejím domem, sledoval ji po cestě  
do práce, vyhrožoval, že pokud se k němu nevrátí, zabije ji i sebe. Opakovaně ho vyzvala, ať konání 
zanechá, což odmítl. Aktuálně Lucie řeší věc s PČR, které předložila výpisy hovorů a přepis SMS zpráv.  

Příklady konkrétních otázek k příběhu 1: 
Je domácí násilí pouze o fyzickém napadení? Jaké formy domácího násilí zde vidíte? (sociální, psychic-
ké). Všimněte si a popište, jak se vyvíjelo chování Petra, kde lze spatřit varovné signály už na začátku 
vztahu? Jak chování gradovalo? Jak domácí násilí může pokračovat po konci vztahu? Má Lucie nějakou 
vinu na tom, jak se Petr chová? Víte, co je to stalking (nebezpečné pronásledování)? Jaké má znaky? Jaké 
má Lucie možnosti se před Petrem chránit? Co udělala Lucie správně? Co může dělat sociální okolí Lucie 
a Petra? Může příběh opravdu skončit sebe/vraždou, jak Petr vyhrožuje?  

30-45 min.
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zanechá, což odmítl. Aktuálně Lucie řeší věc s PČR, které předložila výpisy hovorů a přepis SMS zpráv.  

Příklady konkrétních otázek k příběhu 1: 
Je domácí násilí pouze o fyzickém napadení? Jaké formy domácího násilí zde vidíte? (sociální, psychic-
ké). Všimněte si a popište, jak se vyvíjelo chování Petra, kde lze spatřit varovné signály už na začátku 
vztahu? Jak chování gradovalo? Jak domácí násilí může pokračovat po konci vztahu? Má Lucie nějakou 
vinu na tom, jak se Petr chová? Víte, co je to stalking (nebezpečné pronásledování)? Jaké má znaky? Jaké 
má Lucie možnosti se před Petrem chránit? Co udělala Lucie správně? Co může dělat sociální okolí Lucie 
a Petra? Může příběh opravdu skončit sebe/vraždou, jak Petr vyhrožuje?  

30-45 min.
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Příběh 2. – jednorázový konflikt, náhled partnera na nezvládání frustrace a vzteku, nejde o DN. 

Adam a Eva spolu spokojeně žijí 15 let, mají jednoho syna. Manžel Adam je zaměstnaný, je rodinný typ 
a vždy se snažil rodinu zajistit i po finanční stránce. Když bylo synovi osm let, tak vážně onemocněl. 
Adam mu zajistil léčbu ve vzdálenějším městě, kam každý den syna vozil. Zároveň pracoval a snažil  
se podporovat svoji ženu, která synovo nemoc těžce nesla. Po nemoci zůstal syn lehce zdravotně postiže-
ný, vyžadoval speciální péči a asistentku ve škole. Eva zůstala v domácnosti, aby se o něj mohla starat, 
Adam o to více pracoval, aby rodinu finančně zabezpečil. Postupně se začalo měnit Adamovo chování. 
Začal být podrážděný, citlivý na hluk a velmi výbušný. Křičel na manželku i na syna. Syn toto chování 
vůbec nechápal, rád si zpíval nebo jen tak mluvil pro sebe. To Adama rozčilovalo ještě více. Eva se ho 
snažila uklidňovat, bránit syna. Konflikt jednou vygradoval až k tomu, že Adam manželku ve vzteku uho-
dil. Eva si nenechala facku líbit a začala na Adama křičet, pohádali se. Po tom, co se situace uklidnila, se 
Adam Evě omluvil a sdělil, že je toho na něj moc, potřeboval by mít čas pro sebe a na odpočinek. Eva také 
přiznala, že je hodně vyčerpaná, shodli se, že jako partneři na sebe nemají čas.  Adam po další rozmluvě 
s Evou uznal, že potřebují pomoc, že péči o syna se specifickými potřebami sami nezvládnou. Adam  
a Eva se společně domluvili, že zkusí oslovit sociální službu, kde mají zkušenosti s péčí o postižené děti 
a využijí jejich služeb. Požádají o pomoc též příbuzné, zda by syna občas pohlídali. Ohledně svého naru-
šeného vztahu navštívili manželskou poradnu, Adam si uvědomil, že má problémy s kontrolou své zlosti 
a agrese a vyhledal pro sebe svépomocnou skupinu na zvládání agrese.   

Příklady konkrétních otázek k příběhu 2: 
Proč myslíte, že se časem změnilo Adamovo chování? Co udělal Adam/Eva důležitého? Syn v příběhu je 
postižený. Jak může postižení dítěte ovlivnit vztah mezi manželi? Kam se může Adam a Eva konkrétně 
obrátit o pomoc? Víte o nějaké službě ve Vašem městě, která pomáhá postiženým dětem a jejich rodinám? 
Myslíte si, že i agresor může své chování změnit? Co byste mu poradili?  Existují místa, kam se člověk, 
který nezvládá svoji agresi, může obrátit? Myslíte si, že se domácí násilí může týkat i zdravotně postiže-
ných lidí? Co je u této skupiny zvláště nebezpečné?

Příběh 3. – obecné párové násilí, nejde o DN 

Pavel a Jana jsou spolu 3 roky. Nejsou manželé, ale žijí spolu v jednom bytě, dělí se o náklady spojené 
s provozem domácnosti. Zakládají si na tom, aby chodili dobře oblečení, mají oba slabost pro drahé  
a designové věci a rádi si dopřejí luxusní dovolenou. Také chodí často a rádi do společnosti mezi své přá-
telé. Na své okolí působí jako perfektní pár.  Na druhou stranu se Pavel a Jana často hádají. Jsou schopni 
se pohádat či vzájemně urazit v podstatě kdekoli, doma, na večírku, v autě nebo ve frontě při nákupech. 
Někdy mají krátké období klidu, ale spíše se hádají minimálně jednou denně. Někdy je záminkou to, že se 
Pavel otočí po nějaké jiné ženě a naopak. Někdy zase Pavel nesnese to, že mu Jana sděluje příliš detailů 
o tom, jaký měla den a Pavel zase vytáčí Janu tím, že je neustále na telefonu na sociálních sítích. Důvodů 
je nepočítaně. Někdy padají ostrá slova, bouchají dveře, někdy dokonce letí něco vzduchem, nebo se part-
neři poperou. Oba jsou výbušní, agrese je vzájemná a slouží jim jako nástroj komunikace. Nezřídka hraje 
při jejich hádkách roli alkohol. Několikrát už se skoro rozešli, nakonec se ale vždy jeden druhému omlu-
vili a usmířili se. Pavel a Jana často působí, že se milují a také to o sobě často říkají, zároveň přiznávají,  
že vztah je pro ně často vyčerpávající.  

Příklady konkrétních otázek k příběhu 3: 
Znáte pojem, kterým by se dal tento příběh označit, pojmenovat (tzn. Italská domácnost)? Myslíte si, že je 
chování partnerů v pořádku? Co myslíte, že by jim mohlo pomoci? Jak se liší vzájemné násilí ve vztahu  
od DN? Je důležité, pokud jde o DN, aby partneři byli oficiálně sezdáni? Probíhá DN více v chudších 
nebo bohatších rodinách? 

Příběh 4. - domácí násilí na mužích 

Jakub a Veronika se poznali v práci. Po nějaké době se sestěhovali a začali spolu žít. Rok po svatbě se jim 
narodil syn. Veronika byla vždy dominantní a od začátku to byla ona, která rozhodovala o všem důleži-
tém ve vztahu. Jakubovi to vyhovovalo, sám byl vždy pasivnější, bral to jako projev její lásky a zájmu. 
Veronika začala postupně plánovat a diktovat Jakubovi, jak se má oblékat, stravovat, kdy a kam může 
jít a s kým se smí vídat a kamarádit. Začala ho omezovat a říkat mu, že dělá vše špatně. Přesvědčila ho,  
že bude spravovat veškeré finance, Jakub jí musel zasílat výplatu a dle jejího uvážení dostával peníze  
pro svoji potřebu. Když byli spolu mezi přáteli, Veronika Jakuba zesměšňovala pro jeho vzdělání, vysmí-
vala se mu, že vydělává málo peněz a že je k ničemu. Kamarádi tomu jen přihlíželi, někteří se Jakubovi 
smáli společně s Veronikou, jiným to bylo trapné, ale otevřeně se Jakuba nezastali. Situace se stávala po-
stupně horší a horší, Veronika nadávala Jakubovi i před synem, vymyslela mu řadu hanlivých přezdívek, 
nesměl s rodinou jíst u jednoho stolu, spát musel v přízemí v malém nevytápěném pokoji. V noci ho bu-
dila s řadou nesmyslných příkazů, když je nesplnil, urážela ho a občas ho i fyzicky napadla, Jakub musel 
snášet facky, škrábance a kopance. Nikdy se nebránil, bál se, že by ho žena obvinila z napadení, čímž mu 
také vyhrožovala. Veronika Jakuba obvinuje, že za její násilné chování může on, jelikož si takové zachá-
zení zaslouží, protože je neschopný. Jakub o sobě začal pochybovat, zda si to opravdu nezaslouží.  

Rodina si všimla změny v chování Jakuba, ten se však za situaci doma natolik stydí, že se nikomu nesvě-
řil, bojí se, že by mu nikdo nevěřil. Jakub by chtěl ze vztahu odejít, ale bojí se, protože mu Veronika vy-
hrožuje, že už neuvidí syna. V poslední době začíná mít syn problémy ve škole, je zlý na jiné děti, nadává 
jim, bije je, ničí hračky, Jakuba jako otce nerespektuje. 

Příklady konkrétních otázek k příběhu 4: 
Existuje podle vás domácí násilí páchané na mužích? Jaké formy má v tomto příběhu? Jak násilí gradu-
je? Jak se chová sociální okolí Jakuba? Myslíte si, že to, jak se chovají kamarádi, je obvyklé? S jakými 
se to pojí společenskými předsudky? Víte, co to jsou tzv. genderové stereotypy? Znáte nějaké? Co je pro 
Jakuba asi nejtěžší? Znáte pojem ekonomické násilí a je v příběhu přítomno? Jak by Jakubovi mohla po-
moci rodina a kde by mohl vyhledat pomoc? Všimněte si propracované manipulace Veroniky, jak myslíte, 
že se Jakub cítí? Jaký vliv má násilí mezi rodiči na syna? Jak může chování Veroniky ovlivnit vývoj syna 
do budoucnosti a jeho vztahy s druhými lidmi?  

Poznámka: Chlapci, kteří jsou svědky domácího násilí, 
mají až dvakrát vyšší pravděpodobnost, že v dospělosti budou týrat svou partnerku či děti. 

 

Příběh 5. – cyklus domácího násilí 

Patrik a Alžběta se vzali po vysoké škole a jsou spolu sezdáni 9 let. Začali spolu však chodit už na střední 
škole ve III. ročníku. Patrik byl vždy cílevědomý, orientovaný na kariéru a chtěl to někam, jak sám říkal, 
dotáhnout. Alžběta jej vždy obdivovala, jeho energii a nadšení. Sama je spíše skromná, věřící žena tišší 
povahy. Patrik byl vždy všude středem pozornosti a svým vtipem a šarmem dokázal okouzlit celou spo-
lečnost, což dokáže i nyní. Krátce po svatbě Alžběta plánovaně otěhotněla a narodil se jim syn Jáchym. 
Od té chvíle se v jejich rodině hodně věcí změnilo. Patrik se začal méně zajímat o to, co doma se děje, 
nepomáhal Bětě s výchovou a o Jáchyma prakticky nejevil zájem. Když s ním o tom chtěla Běta mluvit, 
odbyl ji, že nosí domů peníze, je hodně pracovně vytížený a nemá proto na péči o syna čas. Zároveň  
jí vynadal, co si to dovoluje mu něco vytýkat, když ona do práce nechodí. Běta se tím trápila, ale snažila se 
vytvořit maximálně vhodné rodinné zázemí. Nicméně hádky a Patrikova nedůtklivost se často opakovaly. 
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Příběh 2. – jednorázový konflikt, náhled partnera na nezvládání frustrace a vzteku, nejde o DN. 

Adam a Eva spolu spokojeně žijí 15 let, mají jednoho syna. Manžel Adam je zaměstnaný, je rodinný typ 
a vždy se snažil rodinu zajistit i po finanční stránce. Když bylo synovi osm let, tak vážně onemocněl. 
Adam mu zajistil léčbu ve vzdálenějším městě, kam každý den syna vozil. Zároveň pracoval a snažil  
se podporovat svoji ženu, která synovo nemoc těžce nesla. Po nemoci zůstal syn lehce zdravotně postiže-
ný, vyžadoval speciální péči a asistentku ve škole. Eva zůstala v domácnosti, aby se o něj mohla starat, 
Adam o to více pracoval, aby rodinu finančně zabezpečil. Postupně se začalo měnit Adamovo chování. 
Začal být podrážděný, citlivý na hluk a velmi výbušný. Křičel na manželku i na syna. Syn toto chování 
vůbec nechápal, rád si zpíval nebo jen tak mluvil pro sebe. To Adama rozčilovalo ještě více. Eva se ho 
snažila uklidňovat, bránit syna. Konflikt jednou vygradoval až k tomu, že Adam manželku ve vzteku uho-
dil. Eva si nenechala facku líbit a začala na Adama křičet, pohádali se. Po tom, co se situace uklidnila, se 
Adam Evě omluvil a sdělil, že je toho na něj moc, potřeboval by mít čas pro sebe a na odpočinek. Eva také 
přiznala, že je hodně vyčerpaná, shodli se, že jako partneři na sebe nemají čas.  Adam po další rozmluvě 
s Evou uznal, že potřebují pomoc, že péči o syna se specifickými potřebami sami nezvládnou. Adam  
a Eva se společně domluvili, že zkusí oslovit sociální službu, kde mají zkušenosti s péčí o postižené děti 
a využijí jejich služeb. Požádají o pomoc též příbuzné, zda by syna občas pohlídali. Ohledně svého naru-
šeného vztahu navštívili manželskou poradnu, Adam si uvědomil, že má problémy s kontrolou své zlosti 
a agrese a vyhledal pro sebe svépomocnou skupinu na zvládání agrese.   

Příklady konkrétních otázek k příběhu 2: 
Proč myslíte, že se časem změnilo Adamovo chování? Co udělal Adam/Eva důležitého? Syn v příběhu je 
postižený. Jak může postižení dítěte ovlivnit vztah mezi manželi? Kam se může Adam a Eva konkrétně 
obrátit o pomoc? Víte o nějaké službě ve Vašem městě, která pomáhá postiženým dětem a jejich rodinám? 
Myslíte si, že i agresor může své chování změnit? Co byste mu poradili?  Existují místa, kam se člověk, 
který nezvládá svoji agresi, může obrátit? Myslíte si, že se domácí násilí může týkat i zdravotně postiže-
ných lidí? Co je u této skupiny zvláště nebezpečné?

Příběh 3. – obecné párové násilí, nejde o DN 

Pavel a Jana jsou spolu 3 roky. Nejsou manželé, ale žijí spolu v jednom bytě, dělí se o náklady spojené 
s provozem domácnosti. Zakládají si na tom, aby chodili dobře oblečení, mají oba slabost pro drahé  
a designové věci a rádi si dopřejí luxusní dovolenou. Také chodí často a rádi do společnosti mezi své přá-
telé. Na své okolí působí jako perfektní pár.  Na druhou stranu se Pavel a Jana často hádají. Jsou schopni 
se pohádat či vzájemně urazit v podstatě kdekoli, doma, na večírku, v autě nebo ve frontě při nákupech. 
Někdy mají krátké období klidu, ale spíše se hádají minimálně jednou denně. Někdy je záminkou to, že se 
Pavel otočí po nějaké jiné ženě a naopak. Někdy zase Pavel nesnese to, že mu Jana sděluje příliš detailů 
o tom, jaký měla den a Pavel zase vytáčí Janu tím, že je neustále na telefonu na sociálních sítích. Důvodů 
je nepočítaně. Někdy padají ostrá slova, bouchají dveře, někdy dokonce letí něco vzduchem, nebo se part-
neři poperou. Oba jsou výbušní, agrese je vzájemná a slouží jim jako nástroj komunikace. Nezřídka hraje 
při jejich hádkách roli alkohol. Několikrát už se skoro rozešli, nakonec se ale vždy jeden druhému omlu-
vili a usmířili se. Pavel a Jana často působí, že se milují a také to o sobě často říkají, zároveň přiznávají,  
že vztah je pro ně často vyčerpávající.  

Příklady konkrétních otázek k příběhu 3: 
Znáte pojem, kterým by se dal tento příběh označit, pojmenovat (tzn. Italská domácnost)? Myslíte si, že je 
chování partnerů v pořádku? Co myslíte, že by jim mohlo pomoci? Jak se liší vzájemné násilí ve vztahu  
od DN? Je důležité, pokud jde o DN, aby partneři byli oficiálně sezdáni? Probíhá DN více v chudších 
nebo bohatších rodinách? 

Příběh 4. - domácí násilí na mužích 

Jakub a Veronika se poznali v práci. Po nějaké době se sestěhovali a začali spolu žít. Rok po svatbě se jim 
narodil syn. Veronika byla vždy dominantní a od začátku to byla ona, která rozhodovala o všem důleži-
tém ve vztahu. Jakubovi to vyhovovalo, sám byl vždy pasivnější, bral to jako projev její lásky a zájmu. 
Veronika začala postupně plánovat a diktovat Jakubovi, jak se má oblékat, stravovat, kdy a kam může 
jít a s kým se smí vídat a kamarádit. Začala ho omezovat a říkat mu, že dělá vše špatně. Přesvědčila ho,  
že bude spravovat veškeré finance, Jakub jí musel zasílat výplatu a dle jejího uvážení dostával peníze  
pro svoji potřebu. Když byli spolu mezi přáteli, Veronika Jakuba zesměšňovala pro jeho vzdělání, vysmí-
vala se mu, že vydělává málo peněz a že je k ničemu. Kamarádi tomu jen přihlíželi, někteří se Jakubovi 
smáli společně s Veronikou, jiným to bylo trapné, ale otevřeně se Jakuba nezastali. Situace se stávala po-
stupně horší a horší, Veronika nadávala Jakubovi i před synem, vymyslela mu řadu hanlivých přezdívek, 
nesměl s rodinou jíst u jednoho stolu, spát musel v přízemí v malém nevytápěném pokoji. V noci ho bu-
dila s řadou nesmyslných příkazů, když je nesplnil, urážela ho a občas ho i fyzicky napadla, Jakub musel 
snášet facky, škrábance a kopance. Nikdy se nebránil, bál se, že by ho žena obvinila z napadení, čímž mu 
také vyhrožovala. Veronika Jakuba obvinuje, že za její násilné chování může on, jelikož si takové zachá-
zení zaslouží, protože je neschopný. Jakub o sobě začal pochybovat, zda si to opravdu nezaslouží.  

Rodina si všimla změny v chování Jakuba, ten se však za situaci doma natolik stydí, že se nikomu nesvě-
řil, bojí se, že by mu nikdo nevěřil. Jakub by chtěl ze vztahu odejít, ale bojí se, protože mu Veronika vy-
hrožuje, že už neuvidí syna. V poslední době začíná mít syn problémy ve škole, je zlý na jiné děti, nadává 
jim, bije je, ničí hračky, Jakuba jako otce nerespektuje. 

Příklady konkrétních otázek k příběhu 4: 
Existuje podle vás domácí násilí páchané na mužích? Jaké formy má v tomto příběhu? Jak násilí gradu-
je? Jak se chová sociální okolí Jakuba? Myslíte si, že to, jak se chovají kamarádi, je obvyklé? S jakými 
se to pojí společenskými předsudky? Víte, co to jsou tzv. genderové stereotypy? Znáte nějaké? Co je pro 
Jakuba asi nejtěžší? Znáte pojem ekonomické násilí a je v příběhu přítomno? Jak by Jakubovi mohla po-
moci rodina a kde by mohl vyhledat pomoc? Všimněte si propracované manipulace Veroniky, jak myslíte, 
že se Jakub cítí? Jaký vliv má násilí mezi rodiči na syna? Jak může chování Veroniky ovlivnit vývoj syna 
do budoucnosti a jeho vztahy s druhými lidmi?  

Poznámka: Chlapci, kteří jsou svědky domácího násilí, 
mají až dvakrát vyšší pravděpodobnost, že v dospělosti budou týrat svou partnerku či děti. 

 

Příběh 5. – cyklus domácího násilí 

Patrik a Alžběta se vzali po vysoké škole a jsou spolu sezdáni 9 let. Začali spolu však chodit už na střední 
škole ve III. ročníku. Patrik byl vždy cílevědomý, orientovaný na kariéru a chtěl to někam, jak sám říkal, 
dotáhnout. Alžběta jej vždy obdivovala, jeho energii a nadšení. Sama je spíše skromná, věřící žena tišší 
povahy. Patrik byl vždy všude středem pozornosti a svým vtipem a šarmem dokázal okouzlit celou spo-
lečnost, což dokáže i nyní. Krátce po svatbě Alžběta plánovaně otěhotněla a narodil se jim syn Jáchym. 
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voz intervenčních center (IC). 

Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů- § 44 až 47 Vykázání – 
nově upraveno s platností od 1. 1. 2009 na „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního 
okolí“ (vykázání pachatele na 10 dní a zákaz jeho přibližování k oběti). 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník – upravuje trestní postih projevů domácího násilí a nebezpečného 
pronásledování (stalking).  

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – upravuje ochranu 
dětí a též oznamovací povinnost.   

 

Statistická fakta o domácím násilí 

Na úvod je třeba uvést, že domácí násilí nebylo roky vnímáno jako problém a bralo se jako něco, co patří 
do soukromé sféry a není tudíž potřeba zásahu zvenčí. Toto vnímání společnosti často vedlo k dlouho-
dobému teroru, kterému musela být oběť vystavena a někdy až k tragickým následkům jako byla vražda 
oběti nebo její napadení s trvalými následky.  

Legislativně je ochrana před domácím násilím upravena teprve od roku 2006, zákonem č. 135/2006 Sb.  
a zákonem č. 273/2008 Sb. upravující vykázání násilné osoby ze společného obydlí.  

Ani dnes nemáme jednotné statistiky, které by uváděly počet obětí domácího násilí. Částečně se dá čerpat 
z odhadů a výzkumů neziskových organizací a dále ze statistických ročenek kriminality, kde se ale přesně 
nedozvíte, jestli byla vražda provedena v souvislosti s domácím násilím.  

Situaci na poli řešení problematiky domácího násilí by mělo zlepšit přijetí Istanbulské úmluvy, která sta-
novuje obecné standardy v oblasti prevence tohoto násilí a pomoci ohroženým osobám. Česká republika 
Istanbulskou úmluvu podepsala dne 2. května 2016. Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje 
podklady pro návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy. 
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Asi před třemi lety Patrik nedostal pracovní povýšení, které očekával a začal z toho obviňovat Alžbětu  
i malého Jáchyma. Od té doby přijde občas domů opilý a když se mu něco nelíbí, křičí na Bětu, že je ne-
schopná. Někdy ji i uhodí či hrubě odstrčí. Několikrát ji škrtil. Alžběta má z něj strach, není jí příjemná 
fyzická blízkost manžela, manžel ji však do intimního kontaktu nutí i proti její vůli, několikrát ji hrubě 
znásilnil. Alžběta neví, co má dělat, její rodina bydlí na druhém konci republiky, o kamarádky ze školy 
přišla, Patrik jí zakázal se s nimi stýkat. Nechce rozbít rodinu, byla vychována tak, že manželství by 
mělo vydržet. Zároveň je na Patrikovi plně finančně závislá. Malý Jáchym se při hádce rodičů schovává  
do svého pokoje a poslouchá za dveřmi, jak se hádají. Slyší křik, hluk, někdy i rány a následný maminčin 
pláč. Po takové hádce se vždy Patrik Bětě omlouvá a Jáchymovi vždy přinese druhý den nějaký hezký dá-
rek. Otec napadl několikrát i Jáchyma, když se snažil maminku bránit. Jáchym je zamlklé dítě, schovává  
se ve svém pokoji, otce se bojí, pomočuje se, často se v noci budí s pláčem. Ve školce nemá moc kama-
rádů, straní se kolektivu.  

Příklady konkrétních otázek k příběhu 5: 
Má se domácí násilí tolerovat, když je jinak pachatel velice oblíbený, pracovně úspěšný a k jiným lidem 
vstřícný? Co může být pro Alžbětu složité, když je věřící? Co jiného, jí může bránit, aby odešla? Jaký vliv 
může mít ekonomická situace, která v rodině panuje? Představte si, že by Patrik byl také věřící. Může 
věřící člověk být pachatelem DN? Patrik občas pije, je člověk závislý na alkoholu či jiných drogách vždy 
automaticky násilník? Jakou roli hrají v tomto příběhu děti? Co prožívá malý Jáchym? Patrik se po os-
třejší hádce omlouvá a nosí dárky, co si o tom myslíte, proč to dělá? Co si o tom asi myslí Běta a Jáchym? 
Je možné, aby v manželství došlo ke znásilnění?  

 

Pomůcky: předtištěné příběhy do skupin (viz příloha), tužky, papíry A4 jeden do skupiny, popřípadě 
předtištěné otázky 

Reflexe: cca 20–30 min. Zpátky v kruhu se na chvilku se žáky zastavte u otázek: Jaké pocity z příběhu 
máte? Která část příběhu na vás nejvíce zapůsobila, překvapila vás? Shodovali jste se ve skupině? 

Po obecné reflexi přejděte k prezentacím. Vždy až po vyjádření všech skupin k danému příběhu sdělte, 
zda šlo nebo nešlo o DN a pak teprve začněte s žáky diskutovat nad rozdílným míněním s využitím do-
poručených otázek (viz víše). Pokud měla každá skupina pouze jeden příběh, vyzvěte skupinu, ať příběh 
přečte ostatním a následně veďte diskuzi se třídou. 

Je dobré rozvrhnout si čas, aby došlo na všechny skupiny. Určitě nemusíte využít všechny otázky, spíše 
využijte jen ty, které osvětlí zatím opomíjený, a přitom důležitý úhel pohledu. Klíčové informace můžete 
zaznamenávat na tabuli či flipchart. Pokud je to třeba, odpovědi žáků doplňujte komentářem, faktickými 
údaji (viz Teoretická část).   

 

Zarámování: násilnou osobou i obětí DN může být kdokoli (bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální  
či ekonomický status, vyznání, etnicitu, věk, sexuální orientaci či tělesnou dispozici). DN je jednostran-
né, neveřejné, opakované, gradující a často promyšlené ubližování a kontrola, kdy se násilná osoba snaží 
svést vinu na oběť. Proto je pro oběť bez podpory „zvenčí“ extrémně náročné vymanit se z manipulací 
a závislosti. Děti za DN mezi rodiči nemohou, nezavinily ho, ale mohou pomoct, když nemlčí! Včasná 
pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Mlčení bolí, hledat pomoc je projevem síly.

RIZIKOVÉ FAKTORY DOPROVÁZEJÍCÍ VZNIK DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Vynucená sociální izolace 

 Finanční závislost na partnerovi 

 Péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené 

 Zdravotní postižení a omezení 

 Vyšší věk a bezmocnost seniorů 

 Přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného důchodu 

 Závislost násilné osoby na drogách nebo alkoholu  

 Zkušenost s domácím násilím v primární rodině 

 Vztahová závislost 

 Ovlivnitelnost, nízká sebeúcta oběti (snadno se nechám zviklat ke změně svých postojů) 

 Špatný psychický stav oběti (i získaný ve vztahu) 

 Majetnictví, extrémní žárlivost pachatele 

(S přispěním https://www.Domacinasili.Cz/domaci-nasili/ [cit. 30. 7. 2019])
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ZJIŠTĚNÁ STATISTICKÁ FAKTA  

Níže uvedená data představují pouze malou část skutečného výskytu násilí ve vztazích, neboť  
většina případů zůstává nenahlášena.  

• 96–98 % obětí domácího násilí jsou ženy.  

• Domácí násilí zažije v ČR každá třetí žena a až 7 % mužů.  

• V rodinách s dětmi se domácí násilí v 69 % odehrává za přítomnosti dětí. Odhady, které korelují  
s čísly ze zahraničí, jsou takové, že každé desáté dítě v České republice zažívá domácí násilí.  

• Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3–5 % osob.  

• Násilí páchané na zdravotně postižených je skryté, neexistují žádné statistické údaje o jeho výskytu. 
Zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou.   

• Domácí násilí není vázáno na společenskou vrstvu, podle psychologického výzkumu mají agresoři 
až ve 38 % vysokoškolské a ve 24 % středoškolské vzdělání.  

• Spojitost domácího násilí s alkoholem je cca ve 22 %.   

• Častěji se jedná o promyšlené jednání než o následek akutního výbuchu vzteku, dle statistik nadace 
Rosa je ve 34 % případů příčinou agrese žárlivost, ve 14,5 % duševní porucha partnera, v 8 % 
 se jedná o oboustrannou agresi a v 9,6 % případů o sexuální zneužívání.  

• Podle výzkumu mezinárodní agentury FRA zažívá některou z forem násilí v ČR   
až 32 % žen.  

• Přímou zkušenost s fyzickým násilím ze strany partnera má v ČR 21 % žen  
(průměr v EU je 22 % žen).  

• 40–50 % zavražděných žen je zabito vlastním partnerem či manželem.  

• Týraným ženám, které odcházejí od svého partnera, hrozí vyšší riziko, že budou zabity, než těm, 
které ve vztahu zůstávají, a to až o 75 %.   

Z akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022, který vy-
dává Úřad vlády ČR, čerpáme další statistická data:  

• Policie řeší v průměru dva případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně.  

• Orgány sociálně-právní ochrany dětí každoročně registrují přibližně 2500 případů domácího násilí  
v rodinách, kde vyrůstají děti.  

• Každý rok je z důvodu domácího násilí ze svého domu vykázáno přes 1300 násilných osob.  

• Skutků nebezpečného pronásledování v roce 2018 policie evidovala 363, stíháno bylo 272 osob, 
z čehož bylo pouhých 25 žen.  
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Asi před třemi lety Patrik nedostal pracovní povýšení, které očekával a začal z toho obviňovat Alžbětu  
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Má se domácí násilí tolerovat, když je jinak pachatel velice oblíbený, pracovně úspěšný a k jiným lidem 
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Pomůcky: předtištěné příběhy do skupin (viz příloha), tužky, papíry A4 jeden do skupiny, popřípadě 
předtištěné otázky 

Reflexe: cca 20–30 min. Zpátky v kruhu se na chvilku se žáky zastavte u otázek: Jaké pocity z příběhu 
máte? Která část příběhu na vás nejvíce zapůsobila, překvapila vás? Shodovali jste se ve skupině? 

Po obecné reflexi přejděte k prezentacím. Vždy až po vyjádření všech skupin k danému příběhu sdělte, 
zda šlo nebo nešlo o DN a pak teprve začněte s žáky diskutovat nad rozdílným míněním s využitím do-
poručených otázek (viz víše). Pokud měla každá skupina pouze jeden příběh, vyzvěte skupinu, ať příběh 
přečte ostatním a následně veďte diskuzi se třídou. 

Je dobré rozvrhnout si čas, aby došlo na všechny skupiny. Určitě nemusíte využít všechny otázky, spíše 
využijte jen ty, které osvětlí zatím opomíjený, a přitom důležitý úhel pohledu. Klíčové informace můžete 
zaznamenávat na tabuli či flipchart. Pokud je to třeba, odpovědi žáků doplňujte komentářem, faktickými 
údaji (viz Teoretická část).   

 

Zarámování: násilnou osobou i obětí DN může být kdokoli (bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální  
či ekonomický status, vyznání, etnicitu, věk, sexuální orientaci či tělesnou dispozici). DN je jednostran-
né, neveřejné, opakované, gradující a často promyšlené ubližování a kontrola, kdy se násilná osoba snaží 
svést vinu na oběť. Proto je pro oběť bez podpory „zvenčí“ extrémně náročné vymanit se z manipulací 
a závislosti. Děti za DN mezi rodiči nemohou, nezavinily ho, ale mohou pomoct, když nemlčí! Včasná 
pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Mlčení bolí, hledat pomoc je projevem síly.

RIZIKOVÉ FAKTORY DOPROVÁZEJÍCÍ VZNIK DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Vynucená sociální izolace 

 Finanční závislost na partnerovi 

 Péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené 

 Zdravotní postižení a omezení 

 Vyšší věk a bezmocnost seniorů 

 Přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného důchodu 

 Závislost násilné osoby na drogách nebo alkoholu  

 Zkušenost s domácím násilím v primární rodině 

 Vztahová závislost 

 Ovlivnitelnost, nízká sebeúcta oběti (snadno se nechám zviklat ke změně svých postojů) 

 Špatný psychický stav oběti (i získaný ve vztahu) 

 Majetnictví, extrémní žárlivost pachatele 

(S přispěním https://www.Domacinasili.Cz/domaci-nasili/ [cit. 30. 7. 2019])
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PŘÍBĚH ANNY – PRÁCE VE SKUPINÁCH                                            

Cíl: prohloubení vědomostí o DN. Žáci se zamyslí nad formami DN, jeho vývojem v čase (cyklus DN), 
pocity agresora, oběti a dětí přítomných násilí mezi rodiči.  

Popis: pro naladění na téma DN přečtěte žákům statistické informace o DN a následně s nimi veďte krát-
kou diskuzi o informacích, které je zaujaly/překvapily. 

Domácí násilí v číslech: 

• Každý 6. občan České republiky přiznává ve svém partnerském vztahu násilí.  

• Oběťmi DN jsou převážně ženy. V 84 % domácností, ve kterých se násilí odehrává, vyrůstají děti.  

• V 69 % těchto domácností jsou děti jeho přímými svědky.  

• V útocích (bez fyzických následků) je poměr mezi muži a ženami 50:50.  

• Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3–5 % osob.  

• 97 % občanů ví, co pojem „domácí násilí“ znamená, ale 49 % obyvatel neví, jak se zachovat.  

• 4 z 5 dotázaných lidí soudí, že je těžké domácí násilí rozpoznat.

Poté sdělte žákům, že budou pracovat ve skupinách s tištěným příběhem o DN a sadou otázek, na které 
mají společně odpovědět. Žáky rozdělte do 3–4 skupin, na práci budou mít cca 10 minut. Během práce 
žáků skupiny obcházejte, pomáhejte žákům se vyjádřit, odpovídejte na dotazy. Po vypršení potřebného 
času, práci ukončete a vraťte se žáky do kruhu.   

 

PŘÍBĚH ANNY: 

Jmenuji se Anna. Za svého muže jsem se provdala velmi mladá. Už před svatbou jsem tušila, že to mezi 
námi asi nebude úplně ideální, ale byla jsem těhotná a okolí na mě tlačilo, že bych se měla provdat. Už 
v době, kdy jsme se brali, mě shazoval a ztrapňoval před svými kamarády i před rodinou. Buď mě jim 
předváděl jako vzor tuposti nebo mě úplně ignoroval, jako bych vůbec neexistovala. V soukromí stále 
častěji opakoval, ať raději mlčím, nemluvím a jak jsem strašně hloupá a neschopná. To byl ale jenom 
začátek, postupně se k ponižování začaly přidávat nadávky a urážky. Vyčítal mi také, že jsem doma  
s malým a nevydělávám, na druhou stranu jsem ale nikam nesměla, protože byl hrozně žárlivý. Když byly 
synovi tři roky, poprvé mě zbil. Tehdy jsem mu řekla, že od něj odejdu. Druhý den přinesl kytku, omlou-
val se, řekl, že už to nikdy neudělá. Uvěřila jsem mu a on se opravdu chvíli snažil. Brzy se ale věci vrátily  
do starých kolejí a postupně se jeho agrese stupňovala. Začal mě vyhazovat z domu, bral mi peníze, byla 
jsem na něm úplně ekonomicky závislá. V té době mě manžel dokonce i několikrát znásilnil.  Útokům byl 
často přítomen i náš malý syn, který se pak v noci budil se zlými sny a začal se pomočovat. Hrozně jsem 
se styděla někomu něco říct, modřiny jsem schovávala, cítila jsem se hloupá, neschopná, závislá na muži 
a zoufalá. Nevěděla jsem, co dělat…

30-45 min. Otázky pro žáky do skupin (naleznete v přílohách):  

• Jak se k Anně a jejímu manželovi chovalo sociální okolí (přátelé, rodina)?  Proč se tak chovali?  

• Je v pořádku, aby se manžel ke své ženě takto choval?  

• Jak poznáte, že jde o domácí násilí?   

• Najděte v textu, jak se domácí násilí projevuje v příběhu Anny. Jaké má formy, podoby?  

• Jak se chování manžela vůči Anně měnilo v čase? (Všimněte si, jak postupně dosahoval  
izolace a závislosti partnerky na své osobě.)   

• Jak se asi Anna cítila? Proč s manželem zůstávala? Co jí bránilo odejít?  

• Proč se podle Vašeho názoru někdo stane násilnou osobou?  

• Jak myslíte, že se cítil syn, když viděl, co se mezi rodiči děje?  
Myslíte si, že i on je násilím ohrožen?  

• Co byste Anně poradili? Kam by se mohla obrátit o pomoc? 

Pomůcky: flipchart, fixy, 4x nakopírovaný příběh s otázkami do skupin (viz příloha), tužky. Leták s mož-
nostmi pomoci (viz. přílohy). 

Reflexe: zpátky v kruhu se s žáky krátce zastavte u příběhu: Která část příběhu na vás nejvíce zapůsobila 
nebo překvapila? Jak ve vaší skupině probíhala diskuze? 

Pak přejděte k pracovním listu žáků a postupně jednu otázku po druhé rozveďte do dalších souvislostí. 
Nechte vždy nejdříve zaznít odpovědi žáků ze všech skupin. Důležité informace pište na tabuli či flipchart. 

Příklad dalších otázek rozvíjejících diskusi ohledně tématu strachu, důvěry a pomoci: 

- Jak poznáte, že je někomu ubližováno? 
- Může se napadený (oběť) bránit? Jak? 
- Co se s námi děje, když nás něco trápí a nedokážeme to nikomu říct?  
- Co nám může dodat sílu k tomu, abychom se někomu svěřili? Co může pomoci? 
- Je správné někomu povědět, když vidíme, že se někdo trápí? Je to jednoduché? 
- Představ si, že by se svěřil někdo o svém trápení tobě. Co by bylo dobré udělat? 
- Jak by měl příběh DN ideálně skončit? 

Zarámování: DN není normální, škodí matce, otci i dětem. Může se přihodit každému a je těžké  
se z něho dostat. Zrekapitulovat opět základní znak DN. Děti za DN mezi rodiči nemohou, nezavinily ho, 
ale mohou pomoci, když nemlčí (kontakty)! Včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Mlčení 
bolí, hledat pomoc je projevem síly.
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PŘÍBĚH ANNY – PRÁCE VE SKUPINÁCH                                            
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FILMOVÝ PÁS – BAROMETR INTENZITY NÁSILÍ                                      

Cíl: nastartovat diskusi na téma DN. Mluvit o různých projevech násilí a základních atributech násilného 
jednání v dalších souvislostech. S žáky hovořit o tématu partnerství a o hranicích osobního bezpečí. 

Zadání: posaďte se žáky do kruhu, vysvětlete žákům, že byste s nimi rádi mluvili o pojmu DN. „Než  
si o tématu začneme společně povídat, dostanete všichni společný úkol. Přinesl(a) jsem vám karty, na 
kterých naleznete nakreslené různé situace. Vaším úkolem bude v menších skupinách karty rozřadit vedle 
sebe podle intenzity ohrožení. Vytvořit jakousi stupnici podle toho, jaké situace vnímáte jako nejméně 
nebezpečné, ohrožující, a které naopak nejvíce. Pokuste se ke každé kartě či ke skupině podobných karet 
také vymyslet krátký komentář, tedy pojmenování a zdůvodnění toho, proč je znázorněná situace více 
ohrožující než jiná. Pokud si s nějakou kartou nebudete vědět rady, dejte ji stranou. 

Žáky rozdělte do 3–5 skupin, určete jim místo na práci a rozdejte každé skupině jednu sadu karet (každá 
skupina bude mít stejnou sadu). Čas skupinové práce je cca 10 min. Pokud chcete práci více zpřehlednit, 
můžete žákům dát papír A2, na který budou kartičky lepit (vytvoří tedy jakousi stupnici). Skupiny obchá-
zejte, podporujte diskusi ve skupině. Oceňujte nápady a tvořivý přístup k práci.  

Upozornění: v příloze naleznete cca 48 obrázků, ze kterých vyberte dle věku žáků a času situace s různou 
„intenzitou“. Čím více jich vyberete, tím bude práce pro žáky zajímavější, ale také delší (minimální počet 
do skupiny je 5 karet).       

Pomůcky: 3–5 sad vybraných a nastříhaných kartiček (dle počtu skupin). Viz příloha. Popřípadě  
A2 papíry a lepidla.   

Reflexe: po skončení práce se vraťte se žáky do kruhu a vyzvěte jednotlivé skupiny, aby položily 
své stupnice před sebe tak, aby na ně bylo dobře vidět. Nyní máte dvě možnosti: buď vyzvete žáky,  
ať si nejdříve veškeré výtvory skupin prohlédnou (jakási výstava, korzo) a poté teprve necháte žáky listy 
prezentovat nebo vyzvěte nějakou skupinu, aby rovnou začala. Prezentaci skupin rozvíjejte doplňujícími 
otázkami a také si říkejte o postřehy jiných skupin. Reflexi aktivity je vhodné doplňovat faktickými nebo 
statistickými údaji z Vaší strany. 

Neexistuje jedno správné řešení. Jde o to, aby žáci diskutovali své úhly pohledu a konfrontovali je s ná-
zory ostatních (pro někoho může být stejně ohrožující křik, jako fyzické napadení pro jiného).  

 

Příklady otázek rozvíjejících diskusi: 

• Co pro Vás bylo nejtěžší/nejsnazší zařadit? Proč?  

• Co se tedy děje na obrázcích XY, které máte zde?  

• Které situace jsou pro vás už za hranou a proč? Které situace jsou pro vás ještě akceptovatelné?  

• O které situaci, kartě byste si chtěli povídat více?  

 

Poté, co projdete všechny stupnice, ptejte se žáků na problematiku násilí a DN obecně. Snažte se nové 
odpovědi propojit s již vytvořenými stupnicemi:  

25-45 min. • Co všechno je tedy podle vás násilné chování a co naopak ne. Proč?  

• Má se člověk ozvat, když má pocit, že chování je už za hranou? Jak by vymezení mohlo vypadat?  

• Jak se liší domácí násilí od běžného násilí, konfliktu, rvačky apod.?  

• Je zasažené nějak dítě, když např. partner bije partnerku nebo se jej to nijak nedotkne?  

• Jakou formu domácího násilí považujete za nejhorší?  

• Jak můžete rozpoznat partnerský/rovný přístup (budoucího) partnera/partnerky?  

• Co nejvíce zajímavého jste se dozvěděli, co vás nejvíce překvapilo? Chcete se ještě na něco zeptat?  

Zarámování: DN není normální, škodí matce, otci i dětem a může se přihodit každému. Vyzdvihněte 
důležité momenty a znaky DN. Děti za DN mezi rodiči nemohou, nezavinily ho, ale mohou pomoct, když 
nemlčí! Včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Mlčení bolí, hledat pomoc je projevem síly. 

Mluvte o významu partnerství ve vztahu – rovnocennost, důvěra, respekt ke vzájemným potřebám, schop-
nost domlouvat se/hledat koncensus. A navzdory zamilovanosti nezapomenout na svoje vlastní pocity  
a potřeby, a také na to, že v případě násilí je v pořádku vztah ukončit. 

 

 
PŘIŘAZOVÁNÍ – FORMY A PROJEVY DN                                       

Cíl: prohloubit vědomosti o formách a projevech DN, vydefinovat jeho základní znaky. 

Zadání: vysvětlete žákům, že byste se s nimi rádi blíže bavili o formách a projevech DN a veďte krátký 
brainstorming (stačí cca 3–5 minut). Poté zmiňte, že odborníci DN dělí na 5 základních forem (fyzické, 
psychické, ekonomické, sociální a sexuální). S těmito formami nyní budete více pracovat a také s tím, 
co naopak DN není. Poté rozdělte třídu na 3–5 skupin. Každé skupině dejte jeden papír A1 rozdělený  
do 6 polí, které budou nadepsané jednotlivými formami DN (viz níže příklad vzhledu papíru A1). Úkolem 
každé skupiny je vymyslet co nejvíce konkrétních projevů k formám DN (cca 10 min).  

Druhou variantou je, že každé skupině dáte sadu nastřihaných namíchaných projevů DN (viz Seznam 
nejčastějších projevů DN pro pedagoga), není potřeba tisknout všechny a žáci ve skupinách je rozřazují 
podle forem, respektive rozhodují, zda jde/nejde o DN. Vyberte si takové projevy a jejich počet, které 
budou úměrné věku žáků. Třetí variantu najdete v přílohách (viz příloha č……) a skupiny jednotlivé pří-
klady rozřazují kroužkováním.

20-45 min.
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FILMOVÝ PÁS – BAROMETR INTENZITY NÁSILÍ                                      

Cíl: nastartovat diskusi na téma DN. Mluvit o různých projevech násilí a základních atributech násilného 
jednání v dalších souvislostech. S žáky hovořit o tématu partnerství a o hranicích osobního bezpečí. 

Zadání: posaďte se žáky do kruhu, vysvětlete žákům, že byste s nimi rádi mluvili o pojmu DN. „Než  
si o tématu začneme společně povídat, dostanete všichni společný úkol. Přinesl(a) jsem vám karty, na 
kterých naleznete nakreslené různé situace. Vaším úkolem bude v menších skupinách karty rozřadit vedle 
sebe podle intenzity ohrožení. Vytvořit jakousi stupnici podle toho, jaké situace vnímáte jako nejméně 
nebezpečné, ohrožující, a které naopak nejvíce. Pokuste se ke každé kartě či ke skupině podobných karet 
také vymyslet krátký komentář, tedy pojmenování a zdůvodnění toho, proč je znázorněná situace více 
ohrožující než jiná. Pokud si s nějakou kartou nebudete vědět rady, dejte ji stranou. 

Žáky rozdělte do 3–5 skupin, určete jim místo na práci a rozdejte každé skupině jednu sadu karet (každá 
skupina bude mít stejnou sadu). Čas skupinové práce je cca 10 min. Pokud chcete práci více zpřehlednit, 
můžete žákům dát papír A2, na který budou kartičky lepit (vytvoří tedy jakousi stupnici). Skupiny obchá-
zejte, podporujte diskusi ve skupině. Oceňujte nápady a tvořivý přístup k práci.  

Upozornění: v příloze naleznete cca 48 obrázků, ze kterých vyberte dle věku žáků a času situace s různou 
„intenzitou“. Čím více jich vyberete, tím bude práce pro žáky zajímavější, ale také delší (minimální počet 
do skupiny je 5 karet).       

Pomůcky: 3–5 sad vybraných a nastříhaných kartiček (dle počtu skupin). Viz příloha. Popřípadě  
A2 papíry a lepidla.   

Reflexe: po skončení práce se vraťte se žáky do kruhu a vyzvěte jednotlivé skupiny, aby položily 
své stupnice před sebe tak, aby na ně bylo dobře vidět. Nyní máte dvě možnosti: buď vyzvete žáky,  
ať si nejdříve veškeré výtvory skupin prohlédnou (jakási výstava, korzo) a poté teprve necháte žáky listy 
prezentovat nebo vyzvěte nějakou skupinu, aby rovnou začala. Prezentaci skupin rozvíjejte doplňujícími 
otázkami a také si říkejte o postřehy jiných skupin. Reflexi aktivity je vhodné doplňovat faktickými nebo 
statistickými údaji z Vaší strany. 

Neexistuje jedno správné řešení. Jde o to, aby žáci diskutovali své úhly pohledu a konfrontovali je s ná-
zory ostatních (pro někoho může být stejně ohrožující křik, jako fyzické napadení pro jiného).  

 

Příklady otázek rozvíjejících diskusi: 

• Co pro Vás bylo nejtěžší/nejsnazší zařadit? Proč?  

• Co se tedy děje na obrázcích XY, které máte zde?  

• Které situace jsou pro vás už za hranou a proč? Které situace jsou pro vás ještě akceptovatelné?  

• O které situaci, kartě byste si chtěli povídat více?  

 

Poté, co projdete všechny stupnice, ptejte se žáků na problematiku násilí a DN obecně. Snažte se nové 
odpovědi propojit s již vytvořenými stupnicemi:  

25-45 min. • Co všechno je tedy podle vás násilné chování a co naopak ne. Proč?  

• Má se člověk ozvat, když má pocit, že chování je už za hranou? Jak by vymezení mohlo vypadat?  

• Jak se liší domácí násilí od běžného násilí, konfliktu, rvačky apod.?  

• Je zasažené nějak dítě, když např. partner bije partnerku nebo se jej to nijak nedotkne?  

• Jakou formu domácího násilí považujete za nejhorší?  

• Jak můžete rozpoznat partnerský/rovný přístup (budoucího) partnera/partnerky?  

• Co nejvíce zajímavého jste se dozvěděli, co vás nejvíce překvapilo? Chcete se ještě na něco zeptat?  

Zarámování: DN není normální, škodí matce, otci i dětem a může se přihodit každému. Vyzdvihněte 
důležité momenty a znaky DN. Děti za DN mezi rodiči nemohou, nezavinily ho, ale mohou pomoct, když 
nemlčí! Včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Mlčení bolí, hledat pomoc je projevem síly. 

Mluvte o významu partnerství ve vztahu – rovnocennost, důvěra, respekt ke vzájemným potřebám, schop-
nost domlouvat se/hledat koncensus. A navzdory zamilovanosti nezapomenout na svoje vlastní pocity  
a potřeby, a také na to, že v případě násilí je v pořádku vztah ukončit. 

 

 
PŘIŘAZOVÁNÍ – FORMY A PROJEVY DN                                       

Cíl: prohloubit vědomosti o formách a projevech DN, vydefinovat jeho základní znaky. 

Zadání: vysvětlete žákům, že byste se s nimi rádi blíže bavili o formách a projevech DN a veďte krátký 
brainstorming (stačí cca 3–5 minut). Poté zmiňte, že odborníci DN dělí na 5 základních forem (fyzické, 
psychické, ekonomické, sociální a sexuální). S těmito formami nyní budete více pracovat a také s tím, 
co naopak DN není. Poté rozdělte třídu na 3–5 skupin. Každé skupině dejte jeden papír A1 rozdělený  
do 6 polí, které budou nadepsané jednotlivými formami DN (viz níže příklad vzhledu papíru A1). Úkolem 
každé skupiny je vymyslet co nejvíce konkrétních projevů k formám DN (cca 10 min).  

Druhou variantou je, že každé skupině dáte sadu nastřihaných namíchaných projevů DN (viz Seznam 
nejčastějších projevů DN pro pedagoga), není potřeba tisknout všechny a žáci ve skupinách je rozřazují 
podle forem, respektive rozhodují, zda jde/nejde o DN. Vyberte si takové projevy a jejich počet, které 
budou úměrné věku žáků. Třetí variantu najdete v přílohách (viz příloha č……) a skupiny jednotlivé pří-
klady rozřazují kroužkováním.

20-45 min.
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Co podle vás NENÍ domácí násilí?

Sociální

Fyzické Psychické

Ekonomické

Sexuální

Příklad rozřazovací tabulky

DN fyzické 

Bití, fackování, kopání, škrcení. 

Řezání, pálení, svazování. 

Trhání vlasů, škrábání. 

Ohrožování předměty nebo zbraněmi.  
Kroucení rukou či různé lámání.  

Odpírání jídla. 

Odpírání odpočinku či spánku.  

Odmítnutí pomoci při indispozici, vyčerpání, nemoci 
apod.

DN sexuální  

Nucení k sexuálním praktikám, které druhý odmítá.   

Znásilnění. 

Nucení k pohlavnímu styku.  

Napadání intimních (erotických) partií partnera.  

Sexuální kontakt pouze za určitých okolností tzv. za 
„odměnu“. 

Jednání s partnerem pouze jako se sexuálním objek-
tem.  

Nucení partnera k fyzickým změnám zevnějšku (např. 
plastická operace). 

DN ekonomické 

Zákaz docházení do zaměstnání. 

Zákaz studia, které by umožnilo profesní růst. 

Odebrání osobních finančních prostředků. 

Odebrání či zabavení osobního majetku (šperky, auto, 
PC apod.) 

Doprošování se o peníze na běžné věci v domácnosti.  

Vyžadování přesné evidence všech nákupů (i od nepa-
trných částek mít účtenky).  

Odmítaní se podílet na rozpočtu domácnosti (strava, 
nájem, ošacení, dovolená atd.). 

Znemožnění přístupu ke společnému bankovnímu účtu.  

Odebrání osobní bankovní karty.  

Schování společné hotovosti.  

Ničení a rozbíjení věcí, majetku. 

DN psychické (emocionální)  

Soustavné ponižování partnera či jeho blízkých.  

Zesměšňování před přáteli či na veřejnosti.  

Hrubé nadávání a urážení. 

Vyhrožování a zastrašování.  

Znevažování úspěchů, postavení, osobních kvalit oběti.  

Úmyslné a účelové zpochybňování úsudku partnera.  

Neochota komunikovat, ignorování, mlčení. 

Opakované popírání dohod a jejich překrucování. 

Opakované účelové lhaní partnerovi či jeho okolí. 

Vyhrožování odebráním (únosem) dítěte. 

Neustálé přikazování, rozkazování.   

Zadržování důležitých informací.     

Překrucování informací tak, aby vyhovovaly určitému 
pohledu. 

Opakované nenávistné a vzteklé projevy. 

Křičení kvůli maličkostem.  

Odmítnutí pomoci při těžkostech.  

Zabavení osobních fotografií.  

Poničení či zničení osobních věcí.  

Znevažování pocitů a jejich projevů. 

Vyvolávání pocitu viny.  

Shazování vzhledu partnera. 

Opakované svalování viny na druhého v případě 
nesnází. 

Vydírání skrze věci, zvířata či blízké, které má oběť 
ráda.  

Vyhrožování sebevraždou či jiným sebepoškozením.  

Přehnaná žárlivost.

Co možná nebo určitě není domácí násilí  

Hádka mezi partnery, kdy jsou síly vyrovnány. 

Italská domácnost (např. partneři si nadávají, křičí na 
sebe, ničí věci, ale dělají to oba dva). 

Rodič kontroluje aktivitu dětí na sociálních sítích.  

Spor, nedorozumění.  

Občasné lhaní či zkreslení událostí partnerovi.  

Jednorázová facka, jednorázový incident. 

Občasná žárlivost.  

Užívání humoru či sarkasmu oběma partnery.  

Oddělené ložnice / spaní partnerů. 

Partner se ptá partnerky, jak bylo v práci či ve škole.  

Jednorázové porušení soukromí (např. přečtení SMS 
zpráv v telefonu).  

Rodič zakáže něco, co má dítě rádo, když se nechovalo 
dle dohody. 

Neochota se podílet na společenském životě rodiny. 

DN sociální 

Zakazování či blokování styku s přáteli.  

Opakované čtení SMS v mobilu. 

Kontrolování výpisu hovorů v telefonu.  

Sledování pohybu osoby skrze GPS v mobilu. 

Uzamykání partnera doma.  

Kontrolování aktivity dospělé osoby na sociálních 
sítích.  

Neustálé, opakované telefonní hovory několikrát 
denně.  
Bránění styku s prarodiči nebo jinými členy rodiny.     

Zabavení, odebrání či blokování telefonu.  

Nečekané kontrolní návštěvy.  

Opakované dostávání nepříjemných SMS.  

Schování či zabavení důležitých dokumentů, 
klíčů apod.  
Kontrola či tvorba rozvrhu dne (týdne) partnera.  
Blokování či zakazování osobních zájmů či koníčků 
partnera. 
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Co podle vás NENÍ domácí násilí?

Sociální

Fyzické Psychické

Ekonomické

Sexuální

Příklad rozřazovací tabulky

DN fyzické 

Bití, fackování, kopání, škrcení. 

Řezání, pálení, svazování. 

Trhání vlasů, škrábání. 

Ohrožování předměty nebo zbraněmi.  
Kroucení rukou či různé lámání.  

Odpírání jídla. 

Odpírání odpočinku či spánku.  

Odmítnutí pomoci při indispozici, vyčerpání, nemoci 
apod.

DN sexuální  

Nucení k sexuálním praktikám, které druhý odmítá.   

Znásilnění. 

Nucení k pohlavnímu styku.  

Napadání intimních (erotických) partií partnera.  

Sexuální kontakt pouze za určitých okolností tzv. za 
„odměnu“. 

Jednání s partnerem pouze jako se sexuálním objek-
tem.  

Nucení partnera k fyzickým změnám zevnějšku (např. 
plastická operace). 

DN ekonomické 

Zákaz docházení do zaměstnání. 

Zákaz studia, které by umožnilo profesní růst. 

Odebrání osobních finančních prostředků. 

Odebrání či zabavení osobního majetku (šperky, auto, 
PC apod.) 

Doprošování se o peníze na běžné věci v domácnosti.  

Vyžadování přesné evidence všech nákupů (i od nepa-
trných částek mít účtenky).  

Odmítaní se podílet na rozpočtu domácnosti (strava, 
nájem, ošacení, dovolená atd.). 

Znemožnění přístupu ke společnému bankovnímu účtu.  

Odebrání osobní bankovní karty.  

Schování společné hotovosti.  

Ničení a rozbíjení věcí, majetku. 

DN psychické (emocionální)  

Soustavné ponižování partnera či jeho blízkých.  

Zesměšňování před přáteli či na veřejnosti.  

Hrubé nadávání a urážení. 

Vyhrožování a zastrašování.  

Znevažování úspěchů, postavení, osobních kvalit oběti.  

Úmyslné a účelové zpochybňování úsudku partnera.  

Neochota komunikovat, ignorování, mlčení. 

Opakované popírání dohod a jejich překrucování. 

Opakované účelové lhaní partnerovi či jeho okolí. 

Vyhrožování odebráním (únosem) dítěte. 

Neustálé přikazování, rozkazování.   

Zadržování důležitých informací.     

Překrucování informací tak, aby vyhovovaly určitému 
pohledu. 

Opakované nenávistné a vzteklé projevy. 

Křičení kvůli maličkostem.  

Odmítnutí pomoci při těžkostech.  

Zabavení osobních fotografií.  

Poničení či zničení osobních věcí.  

Znevažování pocitů a jejich projevů. 

Vyvolávání pocitu viny.  

Shazování vzhledu partnera. 

Opakované svalování viny na druhého v případě 
nesnází. 

Vydírání skrze věci, zvířata či blízké, které má oběť 
ráda.  

Vyhrožování sebevraždou či jiným sebepoškozením.  

Přehnaná žárlivost.

Co možná nebo určitě není domácí násilí  

Hádka mezi partnery, kdy jsou síly vyrovnány. 

Italská domácnost (např. partneři si nadávají, křičí na 
sebe, ničí věci, ale dělají to oba dva). 

Rodič kontroluje aktivitu dětí na sociálních sítích.  

Spor, nedorozumění.  

Občasné lhaní či zkreslení událostí partnerovi.  

Jednorázová facka, jednorázový incident. 

Občasná žárlivost.  

Užívání humoru či sarkasmu oběma partnery.  

Oddělené ložnice / spaní partnerů. 

Partner se ptá partnerky, jak bylo v práci či ve škole.  

Jednorázové porušení soukromí (např. přečtení SMS 
zpráv v telefonu).  

Rodič zakáže něco, co má dítě rádo, když se nechovalo 
dle dohody. 

Neochota se podílet na společenském životě rodiny. 

DN sociální 

Zakazování či blokování styku s přáteli.  

Opakované čtení SMS v mobilu. 

Kontrolování výpisu hovorů v telefonu.  

Sledování pohybu osoby skrze GPS v mobilu. 

Uzamykání partnera doma.  

Kontrolování aktivity dospělé osoby na sociálních 
sítích.  

Neustálé, opakované telefonní hovory několikrát 
denně.  
Bránění styku s prarodiči nebo jinými členy rodiny.     

Zabavení, odebrání či blokování telefonu.  

Nečekané kontrolní návštěvy.  

Opakované dostávání nepříjemných SMS.  

Schování či zabavení důležitých dokumentů, 
klíčů apod.  
Kontrola či tvorba rozvrhu dne (týdne) partnera.  
Blokování či zakazování osobních zájmů či koníčků 
partnera. 
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Pomůcky: papíry formátu A1 s tabulkou forem DN, případně ústřižky s projevy DN (viz Seznam…), 
nebo pracovní listy z přílohy (č. …) fixy, popř. lepidla. 

Reflexe: zpátky v kruhu postupně projděte a společně reflektujte práci skupin. Ptejte se žáků na jejich 
názor a odůvodnění. Doplňujte práci žáků svými komentáři případně statistikou ohledně procentuálního 
počtu jednotlivých forem DN či jinými fakty (viz teoretická část kapitola č. 3).  

 
Příklady otázek rozvíjejících diskusi k výše uvedeným otázkám: 

• Co pro vás bylo nejtěžší přiřadit? Co pro vás bylo nejlehčí přiřadit?  

• Jakou formu DN považujete za nejhorší a proč?  

• Jakou formu DN považujete za nejhůř prokazatelnou?  

• Které projevy nejsou sice DN, ale také v pořádku nejsou (facka, jednorázové čtení SMS…)?  

• Jak tedy poznáte, že se jedná o DN, a ne o běžný konflikt, hádku apod.?  

• Kde se DN nejčastěji odehrává… a proč? Kdo jej může páchat? Na kom nejčastěji je pácháno? 

 

Zarámování: DN není normální, škodí matce, otci i dětem – přihodit se může každému. Základní zna-
ky DN (dlouhodobost, jednostrannost, neveřejnost, kontrola, gradace) a formy DN (fyzické, psychické, 
ekonomické, sociální, sexuální). Včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Mlčení bolí, hledat 
pomoc je projevem síly. 

 

 

SÍLA VERSUS NÁSILÍ – BOREC VERSUS NÁSILNÍK                           

Cíl: pochopit rozdíl mezi silou a násilím, vydefinovat varovné signály nerovného vztahu. Ukázat, že agrese a kon-
flikty patří ke každému z nás, jsme ale odpovědní za své chování – motivace k jejich konstruktivnímu zvládání. 

Popis: posaďte se se žáky do kruhu a v krátkosti jim představte záměr aktivity. Pak třídu rozdělte na  
2 skupiny s tím, že každá má za úkol na připravený papír vytvořit obrys člověka (jeden žák si lehne, druzí 
ho obkreslí silnou fixou. Vyzvěte žáky, aby se při obtahování všichni vystřídali.).  

Nyní se vraťte do kruhu a řekněte žákům, že jedna postava bude představovat člověka, který umí dobře 
zvládat své emoce, konfliktní situace, dobře používat svou sílu, agresivitu (vnitřní či vnější) a druhá bude 
představovat člověka, který to naopak neumí a chová s destruktivně, násilně.  

Poté vyzvěte žáky, aby vytvořili dvojice (se sousedem po pravé ruce) a zkusili odpovědět na otázky, které 
položíte vedle postav. Vždy, když je něco napadne a shodnou se na tom, ať to čitelně, heslovitě zapíší do 
dané postavy. Popisky žáci píší tam, kde si myslí, že se nejvíce k postavě hodí (vlastnosti do oblasti hlavy, 
srdce. Chování do oblasti rukou či nohou. To, co pomáhá zvládat zátěžové situace do hlavy, okolí postavy 
nebo i jinou barvou fixy.). Poté, co budou žáci hotovi (cca 10–15 minut), přejděte ke skupinové reflexi. 

Pomůcky: 2 x dva na výšku slepené balicí papíry (budete potřebovat tedy celkem čtyři papíry), předtiš-
těné pracovní listy s otázkami, fixy, tlusté fixy.

Reflexe: cca 15–20 min. postavu borce dejte doprostřed kruhu (násilníka ukliďte zatím stranou) a vyzvě-
te žáky, aby si pročetli jednotlivá tvrzení. Společně pak projděte všechny odpovědi v postavě: ptejte se, 
jestli s tvrzením souhlasí, podporujte diskusi mezi žáky navzájem a pokud je třeba, položte upřesňující 
otázku. Zbytečně ale prostor nezahlcujte otázkami a pokládejte je s vědomím cíle (viz cíl, zarámování). 
Po vyčerpání diskuse nad borcem přejděte k agresorovi a můžete je srovnávat. 

 

Příklady dalších otázek rozvíjejících diskuzi: 

• Co vás při práci nejvíce oslovilo? Na co jste přišli?  

• Jak se cítí lidé (sociální okolí) v přítomnosti borce a naopak násilníka?  

• Jaké agresivní chování je podle vás nejméně čitelné (nejvíce zákeřné) a proč?  

• Jaký je tedy podle vás největší rozdíl mezi borcem a násilníkem?  

• Jaké jsou podle vás varovné signály nerovného (toxického) partnerského vztahu?  

• Nikdy nekřičí = nemůže nikomu ublížit?    

• Pozná se násilník na první pohled? Může být oblíbený?  

• Narazili jste na nějaké mýty, stereotypy o borci nebo násilníkovi?  

• Je agresivní jednání nějak závislé na pohlaví, věku, vyznání?  

• Může se agresor změnit? Může mít násilník také dobré vlastnosti?   

• Co mohu dělat, když se můj partner/partnerka postupně stává násilníkem?  

• Může borec něco udělat pro ostatní? 

Zarámování: Síla, agrese jsou v pořádku – je to energie ke zdolávání překážek, ochraně. Problém je, 
když se z ní stane násilí, které ubližuje, ničí. Signály nerovného vztahu (opakované a často skryté poni-
žování/ubližování, nadřazenost, agresora vyprovokují maličkosti – reaguje naprosto přehnaně, chybí mu 
nadhled). DN je promyšlené, záměrné ubližování. 
Ani borcům se vztek, konflikty nebo přešlapy nevyhýbají – uvědomují si ale, že jejich chování není v po-
řádku. Dokáží své emoce dát najevo, ale tak, aby neubližovali anebo na tom makají, aby svoji sílu zvládali 
(kurzy zvládání vzteku). Mlčení bolí, hledat pomoc je projevem síly.

35-45 min.
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Pomůcky: papíry formátu A1 s tabulkou forem DN, případně ústřižky s projevy DN (viz Seznam…), 
nebo pracovní listy z přílohy (č. …) fixy, popř. lepidla. 

Reflexe: zpátky v kruhu postupně projděte a společně reflektujte práci skupin. Ptejte se žáků na jejich 
názor a odůvodnění. Doplňujte práci žáků svými komentáři případně statistikou ohledně procentuálního 
počtu jednotlivých forem DN či jinými fakty (viz teoretická část kapitola č. 3).  

 
Příklady otázek rozvíjejících diskusi k výše uvedeným otázkám: 

• Co pro vás bylo nejtěžší přiřadit? Co pro vás bylo nejlehčí přiřadit?  

• Jakou formu DN považujete za nejhorší a proč?  

• Jakou formu DN považujete za nejhůř prokazatelnou?  

• Které projevy nejsou sice DN, ale také v pořádku nejsou (facka, jednorázové čtení SMS…)?  

• Jak tedy poznáte, že se jedná o DN, a ne o běžný konflikt, hádku apod.?  

• Kde se DN nejčastěji odehrává… a proč? Kdo jej může páchat? Na kom nejčastěji je pácháno? 

 

Zarámování: DN není normální, škodí matce, otci i dětem – přihodit se může každému. Základní zna-
ky DN (dlouhodobost, jednostrannost, neveřejnost, kontrola, gradace) a formy DN (fyzické, psychické, 
ekonomické, sociální, sexuální). Včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Mlčení bolí, hledat 
pomoc je projevem síly. 

 

 

SÍLA VERSUS NÁSILÍ – BOREC VERSUS NÁSILNÍK                           

Cíl: pochopit rozdíl mezi silou a násilím, vydefinovat varovné signály nerovného vztahu. Ukázat, že agrese a kon-
flikty patří ke každému z nás, jsme ale odpovědní za své chování – motivace k jejich konstruktivnímu zvládání. 

Popis: posaďte se se žáky do kruhu a v krátkosti jim představte záměr aktivity. Pak třídu rozdělte na  
2 skupiny s tím, že každá má za úkol na připravený papír vytvořit obrys člověka (jeden žák si lehne, druzí 
ho obkreslí silnou fixou. Vyzvěte žáky, aby se při obtahování všichni vystřídali.).  

Nyní se vraťte do kruhu a řekněte žákům, že jedna postava bude představovat člověka, který umí dobře 
zvládat své emoce, konfliktní situace, dobře používat svou sílu, agresivitu (vnitřní či vnější) a druhá bude 
představovat člověka, který to naopak neumí a chová s destruktivně, násilně.  

Poté vyzvěte žáky, aby vytvořili dvojice (se sousedem po pravé ruce) a zkusili odpovědět na otázky, které 
položíte vedle postav. Vždy, když je něco napadne a shodnou se na tom, ať to čitelně, heslovitě zapíší do 
dané postavy. Popisky žáci píší tam, kde si myslí, že se nejvíce k postavě hodí (vlastnosti do oblasti hlavy, 
srdce. Chování do oblasti rukou či nohou. To, co pomáhá zvládat zátěžové situace do hlavy, okolí postavy 
nebo i jinou barvou fixy.). Poté, co budou žáci hotovi (cca 10–15 minut), přejděte ke skupinové reflexi. 

Pomůcky: 2 x dva na výšku slepené balicí papíry (budete potřebovat tedy celkem čtyři papíry), předtiš-
těné pracovní listy s otázkami, fixy, tlusté fixy.

Reflexe: cca 15–20 min. postavu borce dejte doprostřed kruhu (násilníka ukliďte zatím stranou) a vyzvě-
te žáky, aby si pročetli jednotlivá tvrzení. Společně pak projděte všechny odpovědi v postavě: ptejte se, 
jestli s tvrzením souhlasí, podporujte diskusi mezi žáky navzájem a pokud je třeba, položte upřesňující 
otázku. Zbytečně ale prostor nezahlcujte otázkami a pokládejte je s vědomím cíle (viz cíl, zarámování). 
Po vyčerpání diskuse nad borcem přejděte k agresorovi a můžete je srovnávat. 

 

Příklady dalších otázek rozvíjejících diskuzi: 

• Co vás při práci nejvíce oslovilo? Na co jste přišli?  

• Jak se cítí lidé (sociální okolí) v přítomnosti borce a naopak násilníka?  

• Jaké agresivní chování je podle vás nejméně čitelné (nejvíce zákeřné) a proč?  

• Jaký je tedy podle vás největší rozdíl mezi borcem a násilníkem?  

• Jaké jsou podle vás varovné signály nerovného (toxického) partnerského vztahu?  

• Nikdy nekřičí = nemůže nikomu ublížit?    

• Pozná se násilník na první pohled? Může být oblíbený?  

• Narazili jste na nějaké mýty, stereotypy o borci nebo násilníkovi?  

• Je agresivní jednání nějak závislé na pohlaví, věku, vyznání?  

• Může se agresor změnit? Může mít násilník také dobré vlastnosti?   

• Co mohu dělat, když se můj partner/partnerka postupně stává násilníkem?  

• Může borec něco udělat pro ostatní? 

Zarámování: Síla, agrese jsou v pořádku – je to energie ke zdolávání překážek, ochraně. Problém je, 
když se z ní stane násilí, které ubližuje, ničí. Signály nerovného vztahu (opakované a často skryté poni-
žování/ubližování, nadřazenost, agresora vyprovokují maličkosti – reaguje naprosto přehnaně, chybí mu 
nadhled). DN je promyšlené, záměrné ubližování. 
Ani borcům se vztek, konflikty nebo přešlapy nevyhýbají – uvědomují si ale, že jejich chování není v po-
řádku. Dokáží své emoce dát najevo, ale tak, aby neubližovali anebo na tom makají, aby svoji sílu zvládali 
(kurzy zvládání vzteku). Mlčení bolí, hledat pomoc je projevem síly.

35-45 min.
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Varovné signály nerovného vztahu 

Reálný život je daleko složitější, dynamičtější, než aby ho mohly vystihnout jakékoli poučky.  
Přesto je dobré nad těmito signály společně přemýšlet, diskutovat, mít je na paměti. 

 Rychlé tempo vztahu, velký tlak na sestěhování, postupná izolace od rodiny a přátel, 
 snaha mít druhého pod kontrolou. 

 Partner lže, lež nepřizná, v jeho lžích se časem začnete ztrácet. 

 Pozvolně sílící dominance, kontrola, omezování. 

 Přenášení viny na oběť, vzbuzování výčitek u druhého (podívej, co si se mnou udělala... 
 jen ty mi můžeš pomoct…). 

 Submisivní osobnostní naladění oběti, nízká sebeúcta 
 (ta může být i postupně zapříčiněna vztahem). 

 Střídání „zlé“ a „hodné“ tváře u partnera. U obětí to snižuje náhled na situaci, 
 vytváří naučenou bezmoc. 

 Snižování hodnoty druhého partnera, ironie, despekt, tak, aby o sobě začal druhý pochybovat. 

 Svalování viny na druhého partnera, manipulátor nikdy nepřebírá zodpovědnost za své jednání. 

 Genderové stereotypy, tendence k ponižování ženství, chybějící empatie. 

 Partnerovi/partnerce nemusí jít o vztah (často ani o „sex“), ale o moc, 
 nadvládu, vědomí, že vybranou kořist získali. 

 Agresoři dokáží své okolí okouzlit (svou empatií, atraktivitou, důvěryhodností) tak, 
 že i po zveřejnění jejich činů málokdo oběti uvěří. Je to součást jejich strategie. 

 Ovládaný partner si přestává věřit, cítí se jako blázen. Pochybuje o svém úsudku. 

 Partner opakuje oběti, že její názory nemají žádnou hodnotu.

Poznámka k sexuálnímu násilí:  

Jak zmiňuje Pavel Houdek, velkým mýtem je, že si lidé myslí, že sexuální násilí je jen znásilnění,  
a že se oběť musí bránit.  Sexuální násilí nastává vždy, když jedna osoba zneužije své síly a sexuálním 
způsobem překročí osobní hranice druhé osoby bez jejího svolení. Nepatří sem tedy jen pohlavní styk  
či fyzické doteky, ale i psychická forma nátlaku nebo například „jen“ lechtivé narážky nebo „okukování“, 
zkrátka vše, co individuální hranice v konkrétní situaci přesahuje.  

Přes 80 % násilných trestných činů se sexuální motivací spáchá někdo, koho oběť zná: kolega z prá-
ce, kamarád, soused, kamarád manžela. Až 50 % znásilnění mají na svědomí manželé či partneři ženy. 
„Klasické přepadení“, jak si představujeme, je skutečná výjimka. Zbylých 20 % jsou situace, kdy se dva 
seznámí na večírku, na diskotéce, takže opět nejde tak úplně o cizí muže. 

Osvětě sexuálního násilí věnuje organizace Konsent, 
která dělá i preventivní programy pro školy. (https://konsent.cz/).  

 

 

 

JEKYLL A HYDE – AGRESIVITA V NÁS                                                

Cíl: mluvit se žáky o (silných) emocích a o tom, že patří k životu. Popsat rozdíly v chování násilné osoby 
a člověka, který agresivitu zvládá – ukázat konstruktivní způsoby zvládání vzteku. Vyjmenovat chování, 
které partnerské vztahy posilují, a které ničí. Nastínit možnosti pomoci. 

Popis: posaďte se se žáky do kruhu, vysvětlete jim, že byste se s nimi rádi bavili o tom, co je to, agresivi-
ta, jak s ní člověk zachází a že má i své užitečné místo v životě. Než přejdete k práci s postavami, veďte 
s žáky krátký brainstorming na téma agresivita, co o ní slyšeli, jak pojmu rozumí. Poté co se brainstor-
ming vyčerpá (stačí cca 3–5 minut), začněte pracovat s papíry A1 s nakreslenými postavami. 

“K tomu, aby se mám lépe pracovalo, jsem si pro vás připravil(a) předkreslené postavy. Představují 
hlavního hrdinu příběhu Dr. Jekylla a Mr. Hyda. Jednalo o jednoho člověka, který měl dvě osobnosti,  
a každá byla charakterově jiná a v různých chvílích jedna nebo druhá osobnost přebírala kontrolu. Jedna 
polovina osobnosti bude představovat pana Jekylla, světlou stránku osobnosti. Tedy člověka, který umí 
dobře zvládat své emoce a konfliktní situace, dobře používá svou sílu a zvládá svou agresivitu. A druhá 
polovina bude naopak představovat temnou stránku osobnosti, Mr. Hyda. Tedy člověka, který zmíněné 
naopak neumí a chová se násilně, destruktivně“. 

Poté rozdělte třídu na 3–4 skupiny, každé dejte jeden papír A1 s obrysem postavy a pracovní list s otáz-
kami. Když žáky napadne něco a na čem se shodnou, ať to čitelně napíší do vhodné poloviny osobnos-
ti (variant řešení, reakcí je samozřejmě více). Poté co budou žáci hotovi (cca 10–15 minut), přejděte  
ke skupinové reflexi.

30-45 min.
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Varovné signály nerovného vztahu 

Reálný život je daleko složitější, dynamičtější, než aby ho mohly vystihnout jakékoli poučky.  
Přesto je dobré nad těmito signály společně přemýšlet, diskutovat, mít je na paměti. 

 Rychlé tempo vztahu, velký tlak na sestěhování, postupná izolace od rodiny a přátel, 
 snaha mít druhého pod kontrolou. 

 Partner lže, lež nepřizná, v jeho lžích se časem začnete ztrácet. 

 Pozvolně sílící dominance, kontrola, omezování. 

 Přenášení viny na oběť, vzbuzování výčitek u druhého (podívej, co si se mnou udělala... 
 jen ty mi můžeš pomoct…). 

 Submisivní osobnostní naladění oběti, nízká sebeúcta 
 (ta může být i postupně zapříčiněna vztahem). 

 Střídání „zlé“ a „hodné“ tváře u partnera. U obětí to snižuje náhled na situaci, 
 vytváří naučenou bezmoc. 

 Snižování hodnoty druhého partnera, ironie, despekt, tak, aby o sobě začal druhý pochybovat. 

 Svalování viny na druhého partnera, manipulátor nikdy nepřebírá zodpovědnost za své jednání. 

 Genderové stereotypy, tendence k ponižování ženství, chybějící empatie. 

 Partnerovi/partnerce nemusí jít o vztah (často ani o „sex“), ale o moc, 
 nadvládu, vědomí, že vybranou kořist získali. 

 Agresoři dokáží své okolí okouzlit (svou empatií, atraktivitou, důvěryhodností) tak, 
 že i po zveřejnění jejich činů málokdo oběti uvěří. Je to součást jejich strategie. 

 Ovládaný partner si přestává věřit, cítí se jako blázen. Pochybuje o svém úsudku. 

 Partner opakuje oběti, že její názory nemají žádnou hodnotu.

Poznámka k sexuálnímu násilí:  

Jak zmiňuje Pavel Houdek, velkým mýtem je, že si lidé myslí, že sexuální násilí je jen znásilnění,  
a že se oběť musí bránit.  Sexuální násilí nastává vždy, když jedna osoba zneužije své síly a sexuálním 
způsobem překročí osobní hranice druhé osoby bez jejího svolení. Nepatří sem tedy jen pohlavní styk  
či fyzické doteky, ale i psychická forma nátlaku nebo například „jen“ lechtivé narážky nebo „okukování“, 
zkrátka vše, co individuální hranice v konkrétní situaci přesahuje.  

Přes 80 % násilných trestných činů se sexuální motivací spáchá někdo, koho oběť zná: kolega z prá-
ce, kamarád, soused, kamarád manžela. Až 50 % znásilnění mají na svědomí manželé či partneři ženy. 
„Klasické přepadení“, jak si představujeme, je skutečná výjimka. Zbylých 20 % jsou situace, kdy se dva 
seznámí na večírku, na diskotéce, takže opět nejde tak úplně o cizí muže. 

Osvětě sexuálního násilí věnuje organizace Konsent, 
která dělá i preventivní programy pro školy. (https://konsent.cz/).  

 

 

 

JEKYLL A HYDE – AGRESIVITA V NÁS                                                

Cíl: mluvit se žáky o (silných) emocích a o tom, že patří k životu. Popsat rozdíly v chování násilné osoby 
a člověka, který agresivitu zvládá – ukázat konstruktivní způsoby zvládání vzteku. Vyjmenovat chování, 
které partnerské vztahy posilují, a které ničí. Nastínit možnosti pomoci. 

Popis: posaďte se se žáky do kruhu, vysvětlete jim, že byste se s nimi rádi bavili o tom, co je to, agresivi-
ta, jak s ní člověk zachází a že má i své užitečné místo v životě. Než přejdete k práci s postavami, veďte 
s žáky krátký brainstorming na téma agresivita, co o ní slyšeli, jak pojmu rozumí. Poté co se brainstor-
ming vyčerpá (stačí cca 3–5 minut), začněte pracovat s papíry A1 s nakreslenými postavami. 

“K tomu, aby se mám lépe pracovalo, jsem si pro vás připravil(a) předkreslené postavy. Představují 
hlavního hrdinu příběhu Dr. Jekylla a Mr. Hyda. Jednalo o jednoho člověka, který měl dvě osobnosti,  
a každá byla charakterově jiná a v různých chvílích jedna nebo druhá osobnost přebírala kontrolu. Jedna 
polovina osobnosti bude představovat pana Jekylla, světlou stránku osobnosti. Tedy člověka, který umí 
dobře zvládat své emoce a konfliktní situace, dobře používá svou sílu a zvládá svou agresivitu. A druhá 
polovina bude naopak představovat temnou stránku osobnosti, Mr. Hyda. Tedy člověka, který zmíněné 
naopak neumí a chová se násilně, destruktivně“. 

Poté rozdělte třídu na 3–4 skupiny, každé dejte jeden papír A1 s obrysem postavy a pracovní list s otáz-
kami. Když žáky napadne něco a na čem se shodnou, ať to čitelně napíší do vhodné poloviny osobnos-
ti (variant řešení, reakcí je samozřejmě více). Poté co budou žáci hotovi (cca 10–15 minut), přejděte  
ke skupinové reflexi.

30-45 min.
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Napište ke každé polovině osobnosti Dr. Jakylla a pana Hydea: 

- Co cítí, jaké může mít vlastnosti, jak se chová? 

- Jak by asi reagoval J x H, kdyby zjistil, 
že si jeho přítelkyně píše s kamarádem? 

- Jak by asi reagoval J x H, kdyby přišel unavený 
z práce domů a nebylo umyté nádobí? 

- Jak by asi reagoval J x H, kdyby mu manželka zavolala, 
že se chce po práci ještě stavět na kávu s kolegy?

Pomůcky: 4 až 5 papírů formátu A1 s předkreslenou postavou rozdělenou vertikálně na půl. Jednu půle 
nadepsaná jménem Jekyll a druhá půle Hyde. Pracovní listy s otázkami, fixy. 

Reflexe: po skončení skupinové práce se vraťte do kruhu a společně se skupinami procházejte jednotlivé odpově-
di z postav (nejprve Dr. Jekylla, pak pana Hyda). Pozornost směřujte ke konstruktivním způsobům zvládání agre-
se/uspokojení potřeb. Po vyčerpání skupinových odpovědí, můžete pokračovat v diskuzi pomocí dalších otázek 
anebo vyberte jen některé. V závěru reflexe své otázky zužujte, veďte žáky k výstupům aktivity. 

 

Příklady vhodných otázek rozvíjejících diskusi 

• Co vás při práci nejvíce oslovilo? Na co jste přišli?  

• Jak by mohla reagovat paní Hydeová na stupňující se kontrolu nebo dokonce první facku?  

• Jaké chování by bylo pro vás ve vašich vztazích už neúnosné?  

• Jakým způsobem se můžeme bránit, když na nás začíná někdo tlačit, být agresivní?  

• V jaké situaci se někdy člověk chová jako pan Hyde? Znamená to se přetvařovat?  

• Co je pro člověka (pro Vás) výhodnější: být Jekyll nebo Hyde? Máme možnost volby?  

• Co může pan Hyde dělat jinak? Jak upustil svůj vztek, stres a ostatním neublížit?  

• Dá se napravit, když už se něco stane, když je někdo agresivní?  

• A jak se vymezit, když jde o někoho, koho máme rádi, stojíme o něj?  

• Můžeme něco udělat pro druhé, když je na ně někdo hrubý nebo jim dokonce ubližuje? 

Zarámování: Každý v sobě máme Dr. Jakylla i pana Hyda, nikdo nejsme dokonalí a vztahy jsou občas 
náročné. Nicméně DN není pouze nezvládnutí vzteku, ale promyšlené ubližování a kontrola. Ve vztazích 
je nám dobře, když v nich oba živíme empatii, pravdivost v tom, co cítíme/potřebujeme, toleranci, schop-
nost vyjednávání aj. Ničí je naopak zamlčování svých potřeb, manipulace, ponižování, vytváření pocitů 
viny, ubližování aj.  

Vztek nebo odlišné potřeby jsou v pořádku – ubližování ne! Je nutné uvědomit si základní způsoby, jak 
naši přirozenou agresivitu kultivovat, zvládat svůj vztek, konflikt. Mlčení bolí, hledat pomoc je projevem 
síly. Stejně důležité je umět se vymezit proti chování, které je mi nepříjemné, umět říci ne a zastat se sám 
sebe.

Některé konstruktivní způsoby zvládání vzteku 

Inspirováno Metodickou příručkou pro vedení Kurzu zvládání vzteku (Liga otevřených mužů, z.s. 2015) 

„Zdravý způsob“ zvládání vzteku je takový, který nepůsobí problémy dotyčnému ani jeho okolí. Cílem 
není, aby člověk vůbec nepociťoval vztek, ale aby dokázal zvládat vztek zdravým způsobem, který neo-
hrožuje ostatní lidi, věci nebo dotyčného člověka. 

Vztek je normální lidská emoce, je však třeba za ni převzít odpovědnost. Se vztekem se dá pracovat, 
nemůžeme ovlivnit vnější příčiny (co nás naštve), ale můžeme se naučit, jak na vztek lépe reagovat, po-
znávat své pocity a změnit své chování, aby nebylo destruktivní.  

 

Aby mohl člověk zvládnout své pocity vzteku, musí: 

• akceptovat svůj vlastní vztek a také další emoce jako strach, smutek, stud, pocit méněcennosti apod. 
a poznat, jak fungují a co s ním dělají,  

• uvědomit si negativní nastavení a postoje spojené se vztekem,  

• přijmout odpovědnost za svůj vztek, své emoce, myšlenkové pochody a chování,  

• dávat najevo své pocity zdravým způsobem,  

• zastavit jednání, které způsobuje problémy, a zvolit si udržitelné a zdravé způsoby zvládání vzteku. 

Konkrétní tipy, jak na to: 

• Poznávejte se: zjišťujte, jaké situace vás dostávají do situace, kdy ztrácíte kontrolu.  
Když to jde, vyhněte se jim!   

• Všímejte si signálů svého těla, kdy začínáte být v napětí, vznětlivější, „něco hrozí“.  

• Zařazujte „mezistupně“ – dávejte druhým signály: bacha, začínám být nervózní  
(ještě před tím, než vás vztek úplně ovládne). Nejeďte v modu: klid – výbuch. 
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Napište ke každé polovině osobnosti Dr. Jakylla a pana Hydea: 

- Co cítí, jaké může mít vlastnosti, jak se chová? 

- Jak by asi reagoval J x H, kdyby zjistil, 
že si jeho přítelkyně píše s kamarádem? 

- Jak by asi reagoval J x H, kdyby přišel unavený 
z práce domů a nebylo umyté nádobí? 

- Jak by asi reagoval J x H, kdyby mu manželka zavolala, 
že se chce po práci ještě stavět na kávu s kolegy?

Pomůcky: 4 až 5 papírů formátu A1 s předkreslenou postavou rozdělenou vertikálně na půl. Jednu půle 
nadepsaná jménem Jekyll a druhá půle Hyde. Pracovní listy s otázkami, fixy. 

Reflexe: po skončení skupinové práce se vraťte do kruhu a společně se skupinami procházejte jednotlivé odpově-
di z postav (nejprve Dr. Jekylla, pak pana Hyda). Pozornost směřujte ke konstruktivním způsobům zvládání agre-
se/uspokojení potřeb. Po vyčerpání skupinových odpovědí, můžete pokračovat v diskuzi pomocí dalších otázek 
anebo vyberte jen některé. V závěru reflexe své otázky zužujte, veďte žáky k výstupům aktivity. 

 

Příklady vhodných otázek rozvíjejících diskusi 

• Co vás při práci nejvíce oslovilo? Na co jste přišli?  

• Jak by mohla reagovat paní Hydeová na stupňující se kontrolu nebo dokonce první facku?  

• Jaké chování by bylo pro vás ve vašich vztazích už neúnosné?  

• Jakým způsobem se můžeme bránit, když na nás začíná někdo tlačit, být agresivní?  

• V jaké situaci se někdy člověk chová jako pan Hyde? Znamená to se přetvařovat?  

• Co je pro člověka (pro Vás) výhodnější: být Jekyll nebo Hyde? Máme možnost volby?  

• Co může pan Hyde dělat jinak? Jak upustil svůj vztek, stres a ostatním neublížit?  

• Dá se napravit, když už se něco stane, když je někdo agresivní?  

• A jak se vymezit, když jde o někoho, koho máme rádi, stojíme o něj?  

• Můžeme něco udělat pro druhé, když je na ně někdo hrubý nebo jim dokonce ubližuje? 

Zarámování: Každý v sobě máme Dr. Jakylla i pana Hyda, nikdo nejsme dokonalí a vztahy jsou občas 
náročné. Nicméně DN není pouze nezvládnutí vzteku, ale promyšlené ubližování a kontrola. Ve vztazích 
je nám dobře, když v nich oba živíme empatii, pravdivost v tom, co cítíme/potřebujeme, toleranci, schop-
nost vyjednávání aj. Ničí je naopak zamlčování svých potřeb, manipulace, ponižování, vytváření pocitů 
viny, ubližování aj.  

Vztek nebo odlišné potřeby jsou v pořádku – ubližování ne! Je nutné uvědomit si základní způsoby, jak 
naši přirozenou agresivitu kultivovat, zvládat svůj vztek, konflikt. Mlčení bolí, hledat pomoc je projevem 
síly. Stejně důležité je umět se vymezit proti chování, které je mi nepříjemné, umět říci ne a zastat se sám 
sebe.

Některé konstruktivní způsoby zvládání vzteku 

Inspirováno Metodickou příručkou pro vedení Kurzu zvládání vzteku (Liga otevřených mužů, z.s. 2015) 

„Zdravý způsob“ zvládání vzteku je takový, který nepůsobí problémy dotyčnému ani jeho okolí. Cílem 
není, aby člověk vůbec nepociťoval vztek, ale aby dokázal zvládat vztek zdravým způsobem, který neo-
hrožuje ostatní lidi, věci nebo dotyčného člověka. 

Vztek je normální lidská emoce, je však třeba za ni převzít odpovědnost. Se vztekem se dá pracovat, 
nemůžeme ovlivnit vnější příčiny (co nás naštve), ale můžeme se naučit, jak na vztek lépe reagovat, po-
znávat své pocity a změnit své chování, aby nebylo destruktivní.  

 

Aby mohl člověk zvládnout své pocity vzteku, musí: 

• akceptovat svůj vlastní vztek a také další emoce jako strach, smutek, stud, pocit méněcennosti apod. 
a poznat, jak fungují a co s ním dělají,  

• uvědomit si negativní nastavení a postoje spojené se vztekem,  

• přijmout odpovědnost za svůj vztek, své emoce, myšlenkové pochody a chování,  

• dávat najevo své pocity zdravým způsobem,  

• zastavit jednání, které způsobuje problémy, a zvolit si udržitelné a zdravé způsoby zvládání vzteku. 

Konkrétní tipy, jak na to: 

• Poznávejte se: zjišťujte, jaké situace vás dostávají do situace, kdy ztrácíte kontrolu.  
Když to jde, vyhněte se jim!   

• Všímejte si signálů svého těla, kdy začínáte být v napětí, vznětlivější, „něco hrozí“.  

• Zařazujte „mezistupně“ – dávejte druhým signály: bacha, začínám být nervózní  
(ještě před tím, než vás vztek úplně ovládne). Nejeďte v modu: klid – výbuch. 
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• Odejděte pryč, když tušíte, že v dalším momentu vybuchnete a můžete někomu ublížit.  
Hledejte náhradní způsoby vybití vzteku.    

• Hledejte výjimky, kdy jste hněv zvládli klidněji, konstruktivně  
i v jinak obtížné situaci. Inspirujte se.  

• S partnerem/partnerkou mluvte o tom, co vás dostává do tlaku,  
o vzájemných potřebách – hledejte konsensus – oboustranně přijatelnou dohodu.    

• Buďte na sebe hodní. Udržujte si svojí psychickou pohodu: koníčky, pohyb, spánek, kamarády...  

• Dobrou zprávou je, že problémy se zvládáním vzteku se dají řešit.   

• Nedaří se vám opakovaně udržet nervy na uzdě? Stává se, že ublížíte dětem, partnerovi?  
Nikdo nejsme dokonalí, děláme chyby – hledat pomoc zvenčí je ale znakem síly  
(kurzy zvládání vzteku aj.) Více informací například zde: https://ilom.cz/ 

ČASOVÁ OSA A MOŽNOSTI POMOCI PŘI DN                            

Cíl: zrekapitulovat základní poznatky o DN. Oživit povědomí, kam se obrátit o pomoc nebo jak pomoci 
někomu či sobě zprostředkovat.  

Popis: vysvětlete žákům, že byste rádi na závěr shrnuli a také ověřili jejich znalosti o problematice 
DN. „Přinesl(a) jsem vám předtištěné karty, na kterých naleznete různá slovní spojení/situace. Vaším 
úkolem bude ve skupinách karty seřadit za sebou tak, aby vznikla jakási časová osa či scénář příběhu 
– partnerského vztahu, který postupně graduje do domácího násilí. Až příběh sestavíte, zamyslete se,  
co (kdy) by mohli jednotliví aktéři příběhu udělat, aby nedocházelo k DN a jak by podle vás měl příběh  
ideálně skončit.“ 

Žáky rozdělte do 3–5 skupin, až budou mít místo na práci, dejte každé skupině jednu sadu karet. Atrak-
tivní variantou pro starší žáky je využít místo psaných karet siluety z aktivity FILMOVÝ PÁS, ostatní 
zadání je stejné. Žáci mají na práci cca 10 min a karty mohou buď nalepit na papír anebo očíslovat. 

Karty/slovní spojení jsou seřazeny v příloze tak, jak si představujeme, že by je žáci mohli „ideálně“ se-
řadit. Samozřejmě to není jediné možné pořadí. Jde o to, aby si žáci uvědomili obvyklý cyklus DN, jeho 
gradaci a domysleli možný postup pomoci. Nejde tedy tolik o „správnost“ řešení, ale spíše o vyvolání 
diskuse!   

Pomůcky: předtištěné a rozstříhané karty se slovními spojeními (viz příloha č….)  dle počtu skupin, 
papír, lepidlo, fixy, popřípadě obrázky z aktivity Filmový pás.   

Reflexe: po skončení práce se vraťte se žáky do kruhu a vyzvěte jednotlivé skupiny, aby poskládaly 
scénáře z karet před sebe, tak aby na ně bylo dobře vidět. Nyní máte 2 možnosti: buď vyzvete žáky, ať 
si nejdříve všechny plakáty prohlédnou (jakási výstava, korzo v kruhu) nebo necháte žáky jednotlivé 
plakáty „prezentovat“ rovnou. Prezentaci skupin rozvíjejte doplňujícími otázkami, a také si říkejte o 
postřehy jiných skupin. U této aktivity „neexistuje“ jediné správné řešení. Jde o to, aby žáci diskutovali 
a konfrontovali kriticky své výstupy s názory ostatních. Jde o to, aby zazněl úhel pohledu žáků, jejich 
odůvodnění. A také Váš komentář vycházející např. ze statistických údajů či odborného pohledu.   

Příklady otázek rozvíjejících diskusi: 

• Co pro Vás bylo nejtěžší/nejlehčí zařadit a proč?   

• Proč jste zařadili tuto kartu zrovna sem? O které části příběhu, kartě byste si chtěli povídat více?  

• Co je tedy typické pro DN? Proč příběh zašel takto daleko?  

• Co malého mohli aktéři udělat už v počátcích urážek, omezování?  

• Kdy už měli podle vás aktéři vyhledat pomoc? Proč ji nevyhledali?  

• Co mohou aktéři příběhu, který zašel takto daleko, dělat? Existuje pro ně nějaká možnost pomoci?  

• Co mohlo dodat sílu aktérům k tomu, aby se někomu svěřili, začali situaci řešit?  

• Znáte nějaké místní organizace, které mohou pomoci a jak?  

• Mají nějaké organizace povinnost se případným oznámením zabývat?  

• Jakou roli zde může hrát Policie, OSPOD, lékař, širší rodina nebo další odborné organizace?  

• Kdyby měli aktéři příběhu 10leté dítě, kam by se mohlo obrátit?  

• Jak by mohl příběh o DN ideálně skončit? 

 

Zarámování: DN není normální, škodí matce, otci i dětem. Základní znaky DN (ubližování, kontrola, 
dlouhodobost, jednostrannost, neveřejnost, gradace) a formy DN (fyzické, psychické, ekonomické, soci-
ální, sexuální). Ne každý konflikt je DN, ale to neznamená, že je v pořádku. 
Včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Tedy: říct to někomu dospělému, kterému důvěřu-
ji a předat mu kontakty na odborníky (linku bezpečí 116 111, Bílý kruh bezpečí, Intervenční centrum, 
lékaře, programy zvládání vzteku, případně lékaře, OSPOD, Policii ČR). Mlčení bolí, hledat pomoc je 
projevem síly. 

 

20-40 min.
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• Odejděte pryč, když tušíte, že v dalším momentu vybuchnete a můžete někomu ublížit.  
Hledejte náhradní způsoby vybití vzteku.    

• Hledejte výjimky, kdy jste hněv zvládli klidněji, konstruktivně  
i v jinak obtížné situaci. Inspirujte se.  

• S partnerem/partnerkou mluvte o tom, co vás dostává do tlaku,  
o vzájemných potřebách – hledejte konsensus – oboustranně přijatelnou dohodu.    

• Buďte na sebe hodní. Udržujte si svojí psychickou pohodu: koníčky, pohyb, spánek, kamarády...  

• Dobrou zprávou je, že problémy se zvládáním vzteku se dají řešit.   

• Nedaří se vám opakovaně udržet nervy na uzdě? Stává se, že ublížíte dětem, partnerovi?  
Nikdo nejsme dokonalí, děláme chyby – hledat pomoc zvenčí je ale znakem síly  
(kurzy zvládání vzteku aj.) Více informací například zde: https://ilom.cz/ 

ČASOVÁ OSA A MOŽNOSTI POMOCI PŘI DN                            

Cíl: zrekapitulovat základní poznatky o DN. Oživit povědomí, kam se obrátit o pomoc nebo jak pomoci 
někomu či sobě zprostředkovat.  

Popis: vysvětlete žákům, že byste rádi na závěr shrnuli a také ověřili jejich znalosti o problematice 
DN. „Přinesl(a) jsem vám předtištěné karty, na kterých naleznete různá slovní spojení/situace. Vaším 
úkolem bude ve skupinách karty seřadit za sebou tak, aby vznikla jakási časová osa či scénář příběhu 
– partnerského vztahu, který postupně graduje do domácího násilí. Až příběh sestavíte, zamyslete se,  
co (kdy) by mohli jednotliví aktéři příběhu udělat, aby nedocházelo k DN a jak by podle vás měl příběh  
ideálně skončit.“ 

Žáky rozdělte do 3–5 skupin, až budou mít místo na práci, dejte každé skupině jednu sadu karet. Atrak-
tivní variantou pro starší žáky je využít místo psaných karet siluety z aktivity FILMOVÝ PÁS, ostatní 
zadání je stejné. Žáci mají na práci cca 10 min a karty mohou buď nalepit na papír anebo očíslovat. 

Karty/slovní spojení jsou seřazeny v příloze tak, jak si představujeme, že by je žáci mohli „ideálně“ se-
řadit. Samozřejmě to není jediné možné pořadí. Jde o to, aby si žáci uvědomili obvyklý cyklus DN, jeho 
gradaci a domysleli možný postup pomoci. Nejde tedy tolik o „správnost“ řešení, ale spíše o vyvolání 
diskuse!   

Pomůcky: předtištěné a rozstříhané karty se slovními spojeními (viz příloha č….)  dle počtu skupin, 
papír, lepidlo, fixy, popřípadě obrázky z aktivity Filmový pás.   

Reflexe: po skončení práce se vraťte se žáky do kruhu a vyzvěte jednotlivé skupiny, aby poskládaly 
scénáře z karet před sebe, tak aby na ně bylo dobře vidět. Nyní máte 2 možnosti: buď vyzvete žáky, ať 
si nejdříve všechny plakáty prohlédnou (jakási výstava, korzo v kruhu) nebo necháte žáky jednotlivé 
plakáty „prezentovat“ rovnou. Prezentaci skupin rozvíjejte doplňujícími otázkami, a také si říkejte o 
postřehy jiných skupin. U této aktivity „neexistuje“ jediné správné řešení. Jde o to, aby žáci diskutovali 
a konfrontovali kriticky své výstupy s názory ostatních. Jde o to, aby zazněl úhel pohledu žáků, jejich 
odůvodnění. A také Váš komentář vycházející např. ze statistických údajů či odborného pohledu.   

Příklady otázek rozvíjejících diskusi: 

• Co pro Vás bylo nejtěžší/nejlehčí zařadit a proč?   

• Proč jste zařadili tuto kartu zrovna sem? O které části příběhu, kartě byste si chtěli povídat více?  

• Co je tedy typické pro DN? Proč příběh zašel takto daleko?  

• Co malého mohli aktéři udělat už v počátcích urážek, omezování?  

• Kdy už měli podle vás aktéři vyhledat pomoc? Proč ji nevyhledali?  

• Co mohou aktéři příběhu, který zašel takto daleko, dělat? Existuje pro ně nějaká možnost pomoci?  

• Co mohlo dodat sílu aktérům k tomu, aby se někomu svěřili, začali situaci řešit?  

• Znáte nějaké místní organizace, které mohou pomoci a jak?  

• Mají nějaké organizace povinnost se případným oznámením zabývat?  

• Jakou roli zde může hrát Policie, OSPOD, lékař, širší rodina nebo další odborné organizace?  

• Kdyby měli aktéři příběhu 10leté dítě, kam by se mohlo obrátit?  

• Jak by mohl příběh o DN ideálně skončit? 

 

Zarámování: DN není normální, škodí matce, otci i dětem. Základní znaky DN (ubližování, kontrola, 
dlouhodobost, jednostrannost, neveřejnost, gradace) a formy DN (fyzické, psychické, ekonomické, soci-
ální, sexuální). Ne každý konflikt je DN, ale to neznamená, že je v pořádku. 
Včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Tedy: říct to někomu dospělému, kterému důvěřu-
ji a předat mu kontakty na odborníky (linku bezpečí 116 111, Bílý kruh bezpečí, Intervenční centrum, 
lékaře, programy zvládání vzteku, případně lékaře, OSPOD, Policii ČR). Mlčení bolí, hledat pomoc je 
projevem síly. 

 

20-40 min.
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• Odejděte pryč, když tušíte, že v dalším momentu vybuchnete a můžete někomu ublížit.  
Hledejte náhradní způsoby vybití vzteku.    

• Hledejte výjimky, kdy jste hněv zvládli klidněji, konstruktivně  
i v jinak obtížné situaci. Inspirujte se.  

• S partnerem/partnerkou mluvte o tom, co vás dostává do tlaku,  
o vzájemných potřebách – hledejte konsensus – oboustranně přijatelnou dohodu.    

• Buďte na sebe hodní. Udržujte si svojí psychickou pohodu: koníčky, pohyb, spánek, kamarády...  

• Dobrou zprávou je, že problémy se zvládáním vzteku se dají řešit.   

• Nedaří se vám opakovaně udržet nervy na uzdě? Stává se, že ublížíte dětem, partnerovi?  
Nikdo nejsme dokonalí, děláme chyby – hledat pomoc zvenčí je ale znakem síly  
(kurzy zvládání vzteku aj.) Více informací například zde: https://ilom.cz/ 

ČASOVÁ OSA A MOŽNOSTI POMOCI PŘI DN                            

Cíl: zrekapitulovat základní poznatky o DN. Oživit povědomí, kam se obrátit o pomoc nebo jak pomoci 
někomu či sobě zprostředkovat.  

Popis: vysvětlete žákům, že byste rádi na závěr shrnuli a také ověřili jejich znalosti o problematice 
DN. „Přinesl(a) jsem vám předtištěné karty, na kterých naleznete různá slovní spojení/situace. Vaším 
úkolem bude ve skupinách karty seřadit za sebou tak, aby vznikla jakási časová osa či scénář příběhu 
– partnerského vztahu, který postupně graduje do domácího násilí. Až příběh sestavíte, zamyslete se,  
co (kdy) by mohli jednotliví aktéři příběhu udělat, aby nedocházelo k DN a jak by podle vás měl příběh  
ideálně skončit.“ 

Žáky rozdělte do 3–5 skupin, až budou mít místo na práci, dejte každé skupině jednu sadu karet. Atrak-
tivní variantou pro starší žáky je využít místo psaných karet siluety z aktivity FILMOVÝ PÁS, ostatní 
zadání je stejné. Žáci mají na práci cca 10 min a karty mohou buď nalepit na papír anebo očíslovat. 

Karty/slovní spojení jsou seřazeny v příloze tak, jak si představujeme, že by je žáci mohli „ideálně“ se-
řadit. Samozřejmě to není jediné možné pořadí. Jde o to, aby si žáci uvědomili obvyklý cyklus DN, jeho 
gradaci a domysleli možný postup pomoci. Nejde tedy tolik o „správnost“ řešení, ale spíše o vyvolání 
diskuse!   

20-40 min.

TVORBA PLAKÁTU – KAM SE OBRÁTIT PRO POMOC                      

Cíl: rRekapitulace základních poznatků o DN a mapa pomoci, kontaktů. Uzavření tématu DN. 

Popis: vysvětlete žákům, že byste s nimi rádi tvořivou formou zrekapitulovali/uzavřeli téma DN a mož-
nosti pomoci. V úvodních 10–15 minutách společně shrňte s pomocí cílených otázek to, co si pamatují o 
DN. Zásadní informace vypíchněte na tabuli či flipchart.   

• Co si pamatujete o tématu DN? Co bylo pro vás nejdůležitější?  

• Jak můžeme reagovat když….? Na koho se můžeme obrátit?  

• Jaké informace by měl plakát obsahovat, aby mu čtenář rozuměl?  

• Jak by měl plakát vypadat, aby zaujal?  

• Co obsahují letáky (plakáty), které jsem vám přinesl?  

• Na koho jsou letáky cíleny? Na koho byste chtěli cílit vy?  

 
Po společné rekapitulaci ukažte žákům materiály, texty, pomůcky, které mají k dispozici. Projděte s nimi 
žádoucí atributy plakátu/koláže a domluvte se na rozdělení do skupin. Je na vás kolik skupin/plakátů vy-
tvoříte, zda ve dvojicích (formát A3), ve více četných skupinách (A1, A2), nebo uděláte mix. Žáci si také 
mohou vybrat, pro jakou cílovou skupinu plakát vytvoří (např. malé děti, dospívající, dospělé, seniory, 
ženy, muže apod.).  

Žádoucí atributy plakátu:  

• jednoduchý, přehledný, barevný  

• slogan, motto, „hláška“ k tématu DN  

• krátký popis DN  

• komu je určen  

• kam se obrátit o pomoc (název, adresa, telefon, web, email + info, na koho se obrátit ve škole)  

• můžete vystřihovat, nalepovat, psát, mapovat ….  

Upozornění: nekomentujte negativně výtvarné zpracování plakátů žáky. Pokud se snažili a intenzivně 
pracovali, není k tomu důvod.   

Pomůcky: papíry A3 (A2, A1), fixy, voskovky, pastelky, vodovky, tempery, staré časopisy, noviny, nůžky 
a lepidla dle počtu skupin. Ukázkové plakáty, letáky, vytištěné texty, příručky k domácímu násilí od lo-
kálních organizací, které se DN zabývají. Případně počítač či mobilní telefony pro vyhledávání informací.  

 

Reflexe: cca 15–20 min. Po skončení se vraťte se žáky do kruhu a vyzvěte jednotlivé skupiny, aby po-
ložili své výtvory před sebe, tak aby na ně bylo dobře vidět. Nyní máte 2 možnosti: buď vyzvete žáky, 
ať si nejdříve všechny plakáty prohlédnou (jakási výstava, korzo v kruhu) nebo necháte žáky jednotlivé 
plakáty „prezentovat“ rovnou. Prezentaci skupin doplňujte doptáváním, komentáři, oceněním. Domluvte 
se s žáky, kam plakáty umístíte.  

 

Zarámování: DN není normální, škodí matce, otci i dětem – může se přihodit každému. Základní 
znaky DN (ubližování, kontrola, dlouhodobost, jednostrannost, neveřejnost, gradace), formy DN 
(fyzické, psychické, ekonomické, sociální, sexuální). Ne každý konflikt je DN, ale ani to neznamená, 
že je v pořádku. 
Včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Tedy: říct to někomu dospělému, kterému důvě-
řuji a předat mu kontakty na odborníky (linku bezpečí 116 111, Bílý kruh bezpečí, Intervenční cen-
trum, lékaře, programy zvládání vzteku, případně lékaře, OSPOD, Policii ČR). Mlčení bolí, hledat 
pomoc je projevem síly.

30-90 min.
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• Odejděte pryč, když tušíte, že v dalším momentu vybuchnete a můžete někomu ublížit.  
Hledejte náhradní způsoby vybití vzteku.    

• Hledejte výjimky, kdy jste hněv zvládli klidněji, konstruktivně  
i v jinak obtížné situaci. Inspirujte se.  

• S partnerem/partnerkou mluvte o tom, co vás dostává do tlaku,  
o vzájemných potřebách – hledejte konsensus – oboustranně přijatelnou dohodu.    

• Buďte na sebe hodní. Udržujte si svojí psychickou pohodu: koníčky, pohyb, spánek, kamarády...  

• Dobrou zprávou je, že problémy se zvládáním vzteku se dají řešit.   

• Nedaří se vám opakovaně udržet nervy na uzdě? Stává se, že ublížíte dětem, partnerovi?  
Nikdo nejsme dokonalí, děláme chyby – hledat pomoc zvenčí je ale znakem síly  
(kurzy zvládání vzteku aj.) Více informací například zde: https://ilom.cz/ 

ČASOVÁ OSA A MOŽNOSTI POMOCI PŘI DN                            

Cíl: zrekapitulovat základní poznatky o DN. Oživit povědomí, kam se obrátit o pomoc nebo jak pomoci 
někomu či sobě zprostředkovat.  

Popis: vysvětlete žákům, že byste rádi na závěr shrnuli a také ověřili jejich znalosti o problematice 
DN. „Přinesl(a) jsem vám předtištěné karty, na kterých naleznete různá slovní spojení/situace. Vaším 
úkolem bude ve skupinách karty seřadit za sebou tak, aby vznikla jakási časová osa či scénář příběhu 
– partnerského vztahu, který postupně graduje do domácího násilí. Až příběh sestavíte, zamyslete se,  
co (kdy) by mohli jednotliví aktéři příběhu udělat, aby nedocházelo k DN a jak by podle vás měl příběh  
ideálně skončit.“ 

Žáky rozdělte do 3–5 skupin, až budou mít místo na práci, dejte každé skupině jednu sadu karet. Atrak-
tivní variantou pro starší žáky je využít místo psaných karet siluety z aktivity FILMOVÝ PÁS, ostatní 
zadání je stejné. Žáci mají na práci cca 10 min a karty mohou buď nalepit na papír anebo očíslovat. 

Karty/slovní spojení jsou seřazeny v příloze tak, jak si představujeme, že by je žáci mohli „ideálně“ se-
řadit. Samozřejmě to není jediné možné pořadí. Jde o to, aby si žáci uvědomili obvyklý cyklus DN, jeho 
gradaci a domysleli možný postup pomoci. Nejde tedy tolik o „správnost“ řešení, ale spíše o vyvolání 
diskuse!   

20-40 min.

TVORBA PLAKÁTU – KAM SE OBRÁTIT PRO POMOC                      

Cíl: rRekapitulace základních poznatků o DN a mapa pomoci, kontaktů. Uzavření tématu DN. 

Popis: vysvětlete žákům, že byste s nimi rádi tvořivou formou zrekapitulovali/uzavřeli téma DN a mož-
nosti pomoci. V úvodních 10–15 minutách společně shrňte s pomocí cílených otázek to, co si pamatují o 
DN. Zásadní informace vypíchněte na tabuli či flipchart.   

• Co si pamatujete o tématu DN? Co bylo pro vás nejdůležitější?  

• Jak můžeme reagovat když….? Na koho se můžeme obrátit?  

• Jaké informace by měl plakát obsahovat, aby mu čtenář rozuměl?  

• Jak by měl plakát vypadat, aby zaujal?  

• Co obsahují letáky (plakáty), které jsem vám přinesl?  

• Na koho jsou letáky cíleny? Na koho byste chtěli cílit vy?  

 
Po společné rekapitulaci ukažte žákům materiály, texty, pomůcky, které mají k dispozici. Projděte s nimi 
žádoucí atributy plakátu/koláže a domluvte se na rozdělení do skupin. Je na vás kolik skupin/plakátů vy-
tvoříte, zda ve dvojicích (formát A3), ve více četných skupinách (A1, A2), nebo uděláte mix. Žáci si také 
mohou vybrat, pro jakou cílovou skupinu plakát vytvoří (např. malé děti, dospívající, dospělé, seniory, 
ženy, muže apod.).  

Žádoucí atributy plakátu:  

• jednoduchý, přehledný, barevný  

• slogan, motto, „hláška“ k tématu DN  

• krátký popis DN  

• komu je určen  

• kam se obrátit o pomoc (název, adresa, telefon, web, email + info, na koho se obrátit ve škole)  

• můžete vystřihovat, nalepovat, psát, mapovat ….  

Upozornění: nekomentujte negativně výtvarné zpracování plakátů žáky. Pokud se snažili a intenzivně 
pracovali, není k tomu důvod.   

Pomůcky: papíry A3 (A2, A1), fixy, voskovky, pastelky, vodovky, tempery, staré časopisy, noviny, nůžky 
a lepidla dle počtu skupin. Ukázkové plakáty, letáky, vytištěné texty, příručky k domácímu násilí od lo-
kálních organizací, které se DN zabývají. Případně počítač či mobilní telefony pro vyhledávání informací.  

 

Reflexe: cca 15–20 min. Po skončení se vraťte se žáky do kruhu a vyzvěte jednotlivé skupiny, aby po-
ložili své výtvory před sebe, tak aby na ně bylo dobře vidět. Nyní máte 2 možnosti: buď vyzvete žáky, 
ať si nejdříve všechny plakáty prohlédnou (jakási výstava, korzo v kruhu) nebo necháte žáky jednotlivé 
plakáty „prezentovat“ rovnou. Prezentaci skupin doplňujte doptáváním, komentáři, oceněním. Domluvte 
se s žáky, kam plakáty umístíte.  

 

Zarámování: DN není normální, škodí matce, otci i dětem – může se přihodit každému. Základní 
znaky DN (ubližování, kontrola, dlouhodobost, jednostrannost, neveřejnost, gradace), formy DN 
(fyzické, psychické, ekonomické, sociální, sexuální). Ne každý konflikt je DN, ale ani to neznamená, 
že je v pořádku. 
Včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší! Tedy: říct to někomu dospělému, kterému důvě-
řuji a předat mu kontakty na odborníky (linku bezpečí 116 111, Bílý kruh bezpečí, Intervenční cen-
trum, lékaře, programy zvládání vzteku, případně lékaře, OSPOD, Policii ČR). Mlčení bolí, hledat 
pomoc je projevem síly.

30-90 min.
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PRACOVNÍ LISTY

KARTY K AKTIVITÁM

PŘÍLOHY
ROZŠIŘUJÍCÍCH

AKTIVIT
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MÝTY O DOMÁCÍM NÁSILÍ – PRACOVNÍ LIST DO SKUPIN K VIDEU  

 

 
Co je to mýtus?  

 

Zkuste popsat, co je to Domácí násilí?  

 

 

Jaké mýty podle vás zazněly ve videu (alespoň 5 mýtů, ideálně 7 i více)? 

1……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 

2.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

 

3……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
4……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
5……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 

6……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 

7……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 

 
Co vás nejvíce zaujalo, překvapilo?  
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PĚT PŘÍBĚHŮ – CO JE A CO NENÍ DOMÁCÍ NÁSILÍ. PŘÍBĚHY PRO ŽÁKY DO SKUPIN 

 
Příběh 1. – domácí násilí se stalkingem 

Petr a Lucie jsou spolu pět let.  Z počátku se jevilo vše idylicky, Petr dával najevo, že je rád, že je jeho part-
nerka úspěšná a přitažlivá žena, chtěl s ní trávit každou volnou chvíli. Časem mu ale začala vadit pozornost, 
kterou Lucie od ostatních mužů dostávala a též její samostatnost. Nejdříve se Petr občas zmínil, že mu 
vadí, že je dlouho v práci, nebo že po práci tráví čas se svými přáteli. Postupně se začal vyptávat, kde byla,  
a to pokaždé, když přišla z práce. Rozčiloval se, když se opozdila. Rozhovory často přerostly v hádku. Když 
byli spolu ve společnosti, sledoval ostatní muže, kteří dávali Lucii najevo sympatie a žárlil na ně.  Lucie  
to brala jako důkaz partnerovo zájmu o ni a žárlivým narážkám zpočátku nepřikládala význam.  

Postupně jí Petr začal zasahovat do soukromí, kontrolovat telefony, SMS zprávy a e-maily. Jednou  
jí prohledával telefon a zjistil, že si psala s kolegou z práce. Začal zuřit a demolovat vybavení bytu. Lucie 
se bála, že jí ublíží. Začal Lucii zakazovat vídat se s přáteli.  Začal ji omezovat v tom, jaké oblečení může 
nosit, často jí pod výhružkami donutil se ještě před odchodem do práce převléknout. Kontrola postupně 
narostla natolik, že jí Petr volal každou chvíli a kontroloval, jestli je tam, kde tvrdí. Vyhrožoval jí, že jestli 
ji někde uvidí s cizím mužem, tak je oba zabije. Lucie našla odvahu od něj odejít, výhružky a telefoná-
ty však pokračovaly nadále, ještě s větší intenzitou. Petr čekal před jejím domem, sledoval ji po cestě  
do práce, vyhrožoval, že pokud se k němu nevrátí, zabije ji i sebe. Opakovaně ho vyzvala, ať konání 
zanechá, což odmítl. Aktuálně Lucie řeší věc s PČR, které předložila výpisy hovorů a přepis SMS zpráv.

Příběh 2. – jednorázový konflikt, náhled partnera na nezvládání frustrace a vzteku 

Adam a Eva spolu spokojeně žijí 15 let, mají jednoho syna. Manžel Adam je zaměstnaný, je rodinný typ 
a vždy se snažil rodinu zajistit i po finanční stránce. Když bylo synovi osm let, tak vážně onemocněl. 
Adam mu zajistil léčbu ve vzdálenějším městě, kam každý den syna vozil. Zároveň pracoval a snažil  
se podporovat svoji ženu, která synovo nemoc těžce nesla. Po nemoci zůstal syn lehce zdravotně postiže-
ný, vyžadoval speciální péči a asistentku ve škole. Eva zůstala v domácnosti, aby se o něj mohla starat, 
Adam o to více pracoval, aby rodinu finančně zabezpečil. Postupně se začalo měnit Adamovo chování. 
Začal být podrážděný, citlivý na hluk a velmi výbušný. Křičel na manželku i na syna. Syn toto chování 
vůbec nechápal, rád si zpíval nebo jen tak mluvil pro sebe. To Adama rozčilovalo ještě více. Eva se ho 
snažila uklidňovat, bránit syna. Konflikt jednou vygradoval až k tomu, že Adam manželku ve vzteku uho-
dil. Eva si nenechala facku líbit a začala na Adama křičet, pohádali se. Po tom, co se situace uklidnila, se 
Adam Evě omluvil a sdělil, že je toho na něj moc, potřeboval by mít čas pro sebe a na odpočinek. Eva také 
přiznala, že je hodně vyčerpaná, shodli se, že jako partneři na sebe nemají čas.  Adam po další rozmluvě 
s Evou uznal, že potřebují pomoc, že péči o syna se specifickými potřebami sami nezvládnou. Adam  
a Eva se společně domluvili, že zkusí oslovit sociální službu, kde mají zkušenosti s péčí o postižené děti  
a využijí jejich služeb. Požádají o pomoc též příbuzné, zda by syna občas pohlídali. Ohledně svého naru-
šeného vztahu navštívili manželskou poradnu, Adam si uvědomil, že má problémy s kontrolou své zlosti  
a agrese a vyhledal pro sebe svépomocnou skupinu na zvládání agrese.   
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šeného vztahu navštívili manželskou poradnu, Adam si uvědomil, že má problémy s kontrolou své zlosti  
a agrese a vyhledal pro sebe svépomocnou skupinu na zvládání agrese.   

Příběh 3. – obecné párové násilí

Pavel a Jana jsou spolu 3 roky. Nejsou manželé, ale žijí spolu v jednom bytě, dělí se o náklady spojené 
s provozem domácnosti. Zakládají si na tom, aby chodili dobře oblečení, mají oba slabost pro drahé  
a designové věci a rádi si dopřejí luxusní dovolenou. Také chodí často a rádi do společnosti mezi své přá-
telé. Na své okolí působí jako perfektní pár.  Na druhou stranu se Pavel a Jana často hádají. Jsou schopni 
se pohádat či vzájemně urazit v podstatě kdekoli, doma, na večírku, v autě nebo ve frontě při nákupech. 
Někdy mají krátké období klidu, ale spíše se hádají minimálně jednou denně. Někdy je záminkou to, že se 
Pavel otočí po nějaké jiné ženě a naopak. Někdy zase Pavel nesnese to, že mu Jana sděluje příliš detailů 
o tom, jaký měla den a Pavel zase vytáčí Janu tím, že je neustále na telefonu na sociálních sítích. Důvodů 
je nepočítaně. Někdy padají ostrá slova, bouchají dveře, někdy dokonce letí něco vzduchem, nebo se part-
neři poperou. Oba jsou výbušní, agrese je vzájemná a slouží jim jako nástroj komunikace. Nezřídka hraje 
při jejich hádkách roli alkohol. Několikrát už se skoro rozešli, nakonec se ale vždy jeden druhému omlu-
vili a usmířili se. Pavel a Jana často působí, že se milují a také to o sobě často říkají, zároveň přiznávají,  
že vztah je pro ně často vyčerpávající. 

Příběh 4. - domácí násilí na mužích 

Jakub a Veronika se poznali v práci. Po nějaké době se sestěhovali a začali spolu žít. Rok po svatbě se jim 
narodil syn. Veronika byla vždy dominantní a od začátku to byla ona, která rozhodovala o všem důleži-
tém ve vztahu. Jakubovi to vyhovovalo, sám byl vždy pasivnější, bral to jako projev její lásky a zájmu. 
Veronika začala postupně plánovat a diktovat Jakubovi, jak se má oblékat, stravovat, kdy a kam může 
jít a s kým se smí vídat a kamarádit. Začala ho omezovat a říkat mu, že dělá vše špatně. Přesvědčila ho,  
že bude spravovat veškeré finance, Jakub jí musel zasílat výplatu a dle jejího uvážení dostával peníze pro 
svoji potřebu. Když byli spolu mezi přáteli, Veronika Jakuba zesměšňovala pro jeho vzdělání, vysmívala 
se mu, že vydělává málo peněz a že je k ničemu. Kamarádi tomu jen přihlíželi, někteří se Jakubovi smáli 
společně s Veronikou, jiným to bylo trapné, ale otevřeně se Jakuba nezastali. Situace se stávala postupně 
horší a horší, Veronika nadávala Jakubovi i před synem, vymyslela mu řadu hanlivých přezdívek, nesměl 
s rodinou jíst u jednoho stolu, spát musel v přízemí v malém nevytápěném pokoji. V noci ho budila s řa-
dou nesmyslných příkazů, když je nesplnil, urážela ho a občas ho i fyzicky napadla, Jakub musel snášet 
facky, škrábance a kopance. Nikdy se nebránil, bál se, že by ho žena obvinila z napadení, čímž mu také 
vyhrožovala. Veronika Jakuba obvinuje, že za její násilné chování může on, jelikož si takové zacházení 
zaslouží, protože je neschopný. Jakub o sobě začal pochybovat, zda si to opravdu nezaslouží.  

Rodina si všimla změny v chování Jakuba, ten se však za situaci doma natolik stydí, že se nikomu nesvě-
řil, bojí se, že by mu nikdo nevěřil. Jakub by chtěl ze vztahu odejít, ale bojí se, protože mu Veronika vy-
hrožuje, že už neuvidí syna. V poslední době začíná mít syn problémy ve škole, je zlý na jiné děti, nadává 
jim, bije je, ničí hračky, Jakuba jako otce nerespektuje.  
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Příběh 5. – cyklus domácího násilí 

Patrik a Alžběta se vzali po vysoké škole a jsou spolu sezdáni 9 let. Začali spolu však chodit už na střední 
škole ve III. ročníku. Patrik byl vždy cílevědomý, orientovaný na kariéru a chtěl to někam, jak sám říkal, 
dotáhnout. Alžběta jej vždy obdivovala, jeho energii a nadšení. Sama je spíše skromná, věřící žena tišší 
povahy. Patrik byl vždy všude středem pozornosti a svým vtipem a šarmem dokázal okouzlit celou spo-
lečnost, což dokáže i nyní. Krátce po svatbě Alžběta plánovaně otěhotněla a narodil se jim syn Jáchym. 
Od té chvíle se v jejich rodině hodně věcí změnilo. Patrik se začal méně zajímat o to, co doma se děje, 
nepomáhal Bětě s výchovou a o Jáchyma prakticky nejevil zájem. Když s ním o tom chtěla Běta mluvit, 
odbyl ji, že nosí domů peníze, je hodně pracovně vytížený a nemá proto na péči o syna čas. Zároveň jí 
vynadal, co si to dovoluje mu něco vytýkat, když ona do práce nechodí. Běta se tím trápila, ale snažila se 
vytvořit maximálně vhodné rodinné zázemí. Nicméně hádky a Patrikova nedůtklivost se často opakovaly. 
Asi před třemi lety Patrik nedostal pracovní povýšení, které očekával a začal z toho obviňovat Alžbětu i 
malého Jáchyma. Od té doby přijde občas domů opilý a když se mu něco nelíbí, křičí na Bětu, že je ne-
schopná. Někdy ji i uhodí či hrubě odstrčí. Několikrát ji škrtil. Alžběta má z něj strach, není jí příjemná 
fyzická blízkost manžela, manžel ji však do intimního kontaktu nutí i proti její vůli, několikrát ji hrubě 
znásilnil. Alžběta neví, co má dělat, její rodina bydlí na druhém konci republiky, o kamarádky ze školy 
přišla, Patrik jí zakázal se s nimi stýkat. Nechce rozbít rodinu, byla vychována tak, že manželství by mělo 
vydržet. Zároveň je na Patrikovi plně finančně závislá. Malý Jáchym se při hádce rodičů schovává do své-
ho pokoje a poslouchá za dveřmi, jak se hádají. Slyší křik, hluk, někdy i rány a následný maminčin pláč. 
Po takové hádce se vždy Patrik Bětě omlouvá a Jáchymovi vždy přinese druhý den nějaký hezký dárek. 
Otec napadl několikrát i Jáchyma, když se snažil maminku bránit. Jáchym je zamlklé dítě, schovává se 
ve svém pokoji, otce se bojí, pomočuje se, často se v noci budí s pláčem. Ve školce nemá moc kamarádů, 
straní se kolektivu.  
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PŘÍBĚH ANNY – PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY 

Jmenuji se Anna. Za svého muže jsem se provdala velmi mladá. Už před svatbou jsem tušila, že to mezi 
námi asi nebude úplně ideální, ale byla jsem těhotná a okolí na mě tlačilo, že bych se měla provdat. Už 
v době, kdy jsme se brali, mě shazoval a ztrapňoval před svými kamarády i před rodinou. Buď mě jim 
předváděl jako vzor tuposti nebo mě úplně ignoroval, jako bych vůbec neexistovala. V soukromí stále 
častěji opakoval, ať raději mlčím, nemluvím a jak jsem strašně hloupá a neschopná. To byl ale jenom 
začátek, postupně se k ponižování začaly přidávat nadávky a urážky. Vyčítal mi také, že jsem doma s 
malým a nevydělávám, na druhou stranu jsem ale nikam nesměla, protože byl hrozně žárlivý. Když 
byly synovi tři roky, poprvé mě zbil. Tehdy jsem mu řekla, že od něj odejdu. Druhý den přinesl kytku, 
omlouval se, řekl, že už to nikdy neudělá. Uvěřila jsem mu a on se opravdu chvíli snažil. Brzy se ale 
věci vrátily do starých kolejí a postupně se jeho agrese stupňovala. Začal mě vyhazovat z domu, bral mi 
peníze, byla jsem na něm úplně ekonomicky závislá. V té době mě manžel dokonce i několikrát znásil-
nil.  Útokům byl často přítomen i náš malý syn, který se pak v noci budil se zlými sny a začal se pomo-
čovat. 

Hrozně jsem se styděla někomu něco říct, modřiny jsem schovávala, cítila jsem se hloupá, neschopná, 
závislá na muži a zoufalá. Nevěděla jsem, co dělat… 

 

Příběh Anny – otázky do skupin:  

Jak se k Anně a jejímu manželovi chovalo sociální okolí, tzn. přátelé, rodina apod.?   
Proč se tak chovali?  

 

Je v pořádku, aby se manžel ke své ženě takto choval?  

 

Jak poznáte, že jde o domácí násilí? Najdete v textu, jak se DN projevuje, jaké má formy, podoby?  

 

Jak se chování manžela vůči Anně měnilo v čase (všimněte si, jak agresor postupně dosahoval izolace 
a závislosti partnerky na své osobě)?   

 

Jak se asi Anna cítila? Proč s manželem zůstávala? Co jí bránilo odejít?  
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Proč se podle Vašeho názoru někdo stane agresorem?  

 

Jak myslíte, že se cítil syn, když viděl, co se mezi rodiči děje? Myslíte si, že i on je násilím ohrožen?  

 

Co byste Anně poradili? Kam by se mohla obrátit o pomoc?  

 

Zapište si další otázky, které Vás napadají, nebo to, co vám není jasné a chtěli byste o tom diskutovat.
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Proč se podle Vašeho názoru někdo stane agresorem?  

 

Jak myslíte, že se cítil syn, když viděl, co se mezi rodiči děje? Myslíte si, že i on je násilím ohrožen?  

 

Co byste Anně poradili? Kam by se mohla obrátit o pomoc?  

 

Zapište si další otázky, které Vás napadají, nebo to, co vám není jasné a chtěli byste o tom diskutovat.

KARTY K AKTIVITĚ: ASOCIACEFILMOVÝ PÁS - KARTY K AKTIVITĚ
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FORMY A PROJEVY DN – PRACOVNÍ LIST KE 3. VARIANTĚ. 

Zakroužkuj správnou odpověď. Pokud se nejedná o DN, napiš křížek.  

 

Bití, fackování, kopání, škrcení…………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Opakované účelové lhaní partnerovi….…………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Opakované čtení SMS v mobilu………………….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   

 
Doprošování se o peníze………………………….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální    

 
Sledování pohybu osoby skrze GPS v mobilu…… fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  

 
Občasná žárlivost…………………………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  

 
Uzamykání partnera doma………………………… fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  
  

Kontrolování dospělého na sociálních sítích………..fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   
 

Ohrožování předměty nebo zbraněmi……………… fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální    

 
Neustálé, opakované telefonní hovory, SMS ……. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální    
 

Bránění styku s dalšími členy rodiny.……………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  

      
Odpírání jídla či spánku……………………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Opakované popírání dohod a překrucování.………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Zabavení, odebrání či blokování telefonu………… fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální    

 
Rodič kontroluje dítě na sociálních sítích……….…. fyzické    psychické   ekonomické   sociální  sexuální  

Zabavení důležitých dokumentů, klíčů apod………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   

Hrubé nadávání a urážení………..………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

Zakazování osobních zájmů partnera……………..fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  

 
Zákaz docházení do zaměstnání…………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   
 

Odebrání osobních finančních prostředků…………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   
 

Vyžadování přesné evidence všech nákupů……… fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální    
 

Hádka mezi partnery, kdy jsou síly vyrovnány.……. fyzické    psychické   ekonomické   sociální  sexuální 

 
Odmítaní se podílet na rozpočtu domácnosti……… fyzické    psychické   ekonomické   sociální  sexuální   

 
Napadání intimních partií partnera.………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Opakované ničení věcí a majetku………………….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   
 

Odmítnutí pomoci při vyčerpání, nemoci……….… fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   

 
Zakazování či blokování styku s přáteli……………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   

 
Schování společné hotovosti………………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální    

 
Soustavné ponižování partnera ……………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Vyhrožování, vydírání či zastrašování..….……..….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Jednorázová facka, jednorázový incident.……....…. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Znevažování osobních kvalit a schopností…………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  

 
Spor, nedorozumění………………..………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

Úmyslné zpochybňování úsudku partnera.………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 
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Hrubé nadávání a urážení………..………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

Zakazování osobních zájmů partnera……………..fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  

 
Zákaz docházení do zaměstnání…………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   
 

Odebrání osobních finančních prostředků…………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   
 

Vyžadování přesné evidence všech nákupů……… fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální    
 

Hádka mezi partnery, kdy jsou síly vyrovnány.……. fyzické    psychické   ekonomické   sociální  sexuální 

 
Odmítaní se podílet na rozpočtu domácnosti……… fyzické    psychické   ekonomické   sociální  sexuální   

 
Napadání intimních partií partnera.………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Opakované ničení věcí a majetku………………….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   
 

Odmítnutí pomoci při vyčerpání, nemoci……….… fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   

 
Zakazování či blokování styku s přáteli……………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   

 
Schování společné hotovosti………………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální    

 
Soustavné ponižování partnera ……………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Vyhrožování, vydírání či zastrašování..….……..….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Jednorázová facka, jednorázový incident.……....…. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Znevažování osobních kvalit a schopností…………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  

 
Spor, nedorozumění………………..………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

Úmyslné zpochybňování úsudku partnera.………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 
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Neustálé přikazování, rozkazování.…………….….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Opakované nenávistné a vzteklé projevy………...… fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

Vyvolávání pocitu viny…..……………………..….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální  sexuální 

 
Přehnaná žárlivost…………………....……………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Nucení k sexuálním praktikám………..………..….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  

 
Nečekané kontrolní návštěvy……………...……….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální   

 
Objektivní kritika partnera…………………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Občasné lhaní partnerovi……………….………….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Oddělené ložnice / spaní partnerů….…….……….. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Partner se ptá partnerky, jak bylo v práci……….…. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Odepření jakéhokoli intimního kontaktu….….……. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 

 
Jednorázové přečtení SMS v telefonu………….…. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální  

 
Vyhrožování sebevraždou, sebepoškozením.….…... fyzické    psychické   ekonomické   sociální  sexuální 

 
Rodič z objektivních důvodů něco zakáže dítěti….... fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 
 

Zadržování důležitých informací..…………………. fyzické    psychické   ekonomické   sociální   sexuální 
 

Nucení partnera k fyzickým změnám (plastika)…… fyzické    psychické   ekonomické   sociální  sexuální

SÍLA VERSUS NÁSILÍ: OTÁZKY DO SKUPIN 

Zamyslete se u BORCE a NÁSILNÍKA nad těmito otázkami. Postřehy napište k jednotlivým postavám. 

 

1. Jaké vlastnosti má borec a jaké násilník?  

 

2. Jak se asi chovají borec a násilník v konfliktních situacích v partnerství?  
    (např. když jsou naštvání, není po jejich aj.) 

 

3. Co všechno může lidem v životě pomáhat zvládat zátěžové situace častěji jako borec než jako násilník?  

 

 

 

 

 

 

 

JEKYLL A HYDE – AGRESIVITA V NÁS: OTÁZKY DO SKUPIN 

Napište ke každé polovině osobnosti J a H: 

 

1. Co si asi myslí, co cítí, jaké může mít vlastnosti? 

 

2. Jak by asi reagoval J x H, kdyby přišel unavený z práce domů a nebylo umyté nádobí? 

 

3. Jak by asi reagoval J x H, kdyby mu manželka zavolala, že se chce po práci stavět na kávu s kolegy? 
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SÍLA VERSUS NÁSILÍ: OTÁZKY DO SKUPIN 

Zamyslete se u BORCE a NÁSILNÍKA nad těmito otázkami. Postřehy napište k jednotlivým postavám. 

 

1. Jaké vlastnosti má borec a jaké násilník?  

 

2. Jak se asi chovají borec a násilník v konfliktních situacích v partnerství?  
    (např. když jsou naštvání, není po jejich aj.) 

 

3. Co všechno může lidem v životě pomáhat zvládat zátěžové situace častěji jako borec než jako násilník?  

 

 

 

 

 

 

 

JEKYLL A HYDE – AGRESIVITA V NÁS: OTÁZKY DO SKUPIN 

Napište ke každé polovině osobnosti J a H: 

 

1. Co si asi myslí, co cítí, jaké může mít vlastnosti? 

 

2. Jak by asi reagoval J x H, kdyby přišel unavený z práce domů a nebylo umyté nádobí? 

 

3. Jak by asi reagoval J x H, kdyby mu manželka zavolala, že se chce po práci stavět na kávu s kolegy? 
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Vzájemné sympatie 
a seznámení. 

Nespokojenost, kritika. 

Prudší reakce partnera 
na maličkosti.

Rozbíjení věcí. 

Strach z partnera. 

Sledování, vyhrožování. 

Láska, zamilovanost, 
svatba.

Nárůst napětí ve vztahu.

Žárlivost, omezování, 
vyčítání.

Udobřování, omlouvání. 

Druhá větší hádka. 

První větší hádka. 

Vytvořte časovou osu, jakýsi scénář příběhu partnerského vztahu, který postupně graduje do DN.

ČASOVÁ OSA: KARTY K AKTIVITĚ
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První fyzické napadení. 

Lítost a omluvy, 
ale i výhružky.

Izolace, strach z partnera. 

Neustálé urážení, 
ponižování, kontrolování. 

Udobřování, sliby, 
omluvy, dárky.

Zlehčování agresivního 
chování. 

Další časté hádky. 

Vyhrožování ublížením 
(sobě či někomu). 


