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Smyslem této metodiky je podpora pedagogů, aby se v této specifické oblasti sami cítili komfortně
a zároveň pro ně bylo téma prakticky uchopitelné ve výuce.
K tomu slouží jeho 3 části: Vstupní workshop autorského týmu spolu s Teoretickým úvodem
do tématu, bazální preventivní blok Domácí násilí není v pořádku vedený pedagogem a Rozšiřující
aktivity pro hlubší práci pedagogů s tématem domácího násilí a zvládání konfliktních situací obecně.

Spolu s úvodním zaškolením slouží tato metodika jako inspirativní manuál, který pro učitele není závazný. Chápeme ho jako nabídku, inspiraci nebo představení způsobu práce se žáky. Učitel může například
začít bazálním blokem Domácí násilí není v pořádku, nebo uplatnit vlastní zkušenosti a nabízené aktivity
dle potřeb žáků aplikovat jednotlivě ve svém předmětu, třídnických hodinách, průřezových tématech
nebo projektovém dni.
Jako autoři a zároveň lektoři primární prevence nabízíme pedagogům také dopomoc s realizací dílčích
aktivit podle jejich výběru nebo i celého Bazálního bloku, podmínkou je jejich účast na Úvodním workshopu.

Cíle: Otevření tématu domácího násilí se žáky, především pak zvýšení povědomí o jeho podobách, závažnosti a možnostech pomoci obětem. Program uplatňuje tzv. KAB model (Knowledges, Attitudes,
Behaviors, tedy znalosti, postoje a chování). Záměrem není přenést na žáky nějakou velkou odpovědnost,
ale pouze ukázat, že je dobré být vnímavý a zapamatovat si alespoň základní kroky, na které si v případě
potřeby vzpomenou.
Cílová skupina: 7.–9. třídy ZŠ a všechny ročníky SŠ.
Formy práce: Brainstorming, film a jeho reflexe, práce ve skupinách, diskuze v kruhu.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny.
Počet účastníků: Jedna běžná školní třída (minimum 8 žáků).
Nároky na pedagoga/lektora: Vede běžnou skupinovou práci, společnou diskuzi. Bazálně se orientuje
v tématu domácího násilí (četl teoretickou část, zúčastnil se autorského workshopu).
Prostor, pomůcky: Učebna, která umožňuje udělat kruh ze židlí a disponuje dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Předtištěné materiály, flipchart, fixy.
Cíle Rozšiřujících aktivit: Rozšíření vědomostí studentů o domácím násilí i obecném zvládání konfliktů
a podpora zdravých partnerských vztahů. Osvětlení mýtů, varovných signálů, přiblížení role oběti, násilné osoby a dalších ohrožených; informování o možnostech pomoci, konstruktivním řešení konfliktů
a zvládání vlastní síly.
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Preventivní blok:
Domácí násilí není v pořádku
Cíl: Otevření tématu domácího násilí se žáky. Zvýšení povědomí o jeho podobách, závažnosti a možnostech pomoci obětem.
Cílová skupina: 7.–9. třídy ZŠ a všechny ročníky SŠ.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny.
Počet účastníků: Jedna běžná školní třída (minimum 8 žáků).
Nároky na lektora programu: Proškolený pedagog s běžnými dovednostmi vedení diskuzí/reflexí
a skupinové práce.
Prostor, pomůcky: Učebna, která umožňuje udělat kruh ze židlí a disponuje dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Předtištěné materiály, flipchat, fixy.

HARMONOGRAM BLOKU:

ÚVOD 3 min. (co, proč, pravidla)

ASOCIACE 7 min. (naladění se na téma, brainstorming k domácímu násilí s obrázky)
ÚRYVEK FILMU + DISKUZE 35 min.
(2 sekvence, pracovní list > diskuze > objasnění znaků domácího násilí)
PŘESTÁVKA
FORMY DOMÁCÍHO NÁSILÍ 5–8 min.
(společné přiřazování, diskuze > ujasnění forem a hranic domácího násilí)
PRVNÍ POMOC 25 min. (3 skupiny, třídění vhodných/nevhodných způsobů pomoci)

EVALUACE HESLEM A PALCI 5–10 min. (ověření, zpětná vazba žáků, zmapování emocí)

FINÁLNÍ POSELSTVÍ 2 min. (závěrečné shrnutí učitelem)
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Jak pracovat s preventivním blokem
V této části Vám nabízíme způsob, jak téma domácího násilí snadno uchopit ve výukové, preventivní
rovině. Tento kompaktní dvouhodinový blok, přináší žákům bazální, ale dostatečné vědomosti a dovednosti. Jeho cílem je s žáky 7.–9. tříd či středoškoláky téma domácího násilí otevřít a seznámit je s tím,
co je/není domácí násilí a jak mohou reagovat nebo pomoci. Pedagog se žáky zůstává jak tematicky a
kompetencemi, tak mírou hloubky na poli bazálního úvodu do tématu. Pro kvalitní a zároveň bezpečné
uchopení tématu domácího násilí se žáky určitě doporučujeme projít i teoretickou část, která Vám poskytne dostatečnou oporu a orientaci v tématu.

Na co myslet před vstupem do třídy
1. Poraďte se o zařazení bloku s vaším školním metodikem prevence a dalšími kolegy, tak aby dobře
zapadl do kontextu preventivního plánu školy.
2. Zjistěte od kolegů případné rizikové faktory (podezření u nějakého žáka na probíhající domácí násilí; vztahové problémy/nedodržování pravidel; zkušenosti žáků s podobnými programy;
zda se ve třídě nachází žák se specifickými potřebami učení či s potřebou nějakého specifického,
citlivějšího zacházení aj.). Program případně přizpůsobte.
3. Je možné se domluvit na spolupráci/přítomnosti na bloku s kolegyní/kolegou,
která/ý žáky dobře zná.
4. Blok vhodně načasujte (pátek odpoledne nebo před/po těžké písemce není ideální čas).
5. Připravte vhodný prostor, techniku, uspořádání třídy (ideální je kruh ze židlí, příjemný prostor,
kde nebudete rušeni, dataprojektor/interaktivní tabule).

Psychické bezpečí: pedagog v pohodě – žáci v pohodě
Vstřícnou neohrožující atmosféru do skupiny vnášíte Vy jako pedagog a zvlášť u tohoto tématu je důležité
se svou pohodou a empatií k druhým vědomě pracovat.
Aktivity by měly probíhat tak, aby žáci mluvili o tématu v obecné, neohrožující rovině. Při diskuzích by
otázky neměly směrovat do osobní zkušenosti žáků, dotýkat se jejich soukromí nebo zapříčinit jejich silné
emoce/reakce.
KDYŽ SE „NĚCO“ OBJEVÍ
Může se stát, že se v bezpečné atmosféře nějaký žák v průběhu více otevře a půjde do větší hloubky
nebo začne mluvit o osobní zkušenosti. V takové chvíli je dobré jej včas a s citem zastavit (pro bezpečí,
komfort jeho i ostatních). Doporučujeme zrcadlit jeho emoci: říct, že vidíte, že je to pro něj důležité, ale
že v tuto chvíli nepůjdete do takové hloubky. Že dnešní blok je informativní, ale o tom můžete spolu dál
povídat po skončení bloku (případně v rozšiřujících aktivitách). Je dobré být na tuto možnost připraven,
v klidu zareagovat a dát tak žákům signál o důvěryhodnosti a schopnosti učitelů témat domácího násilí
podchytit také individuálně.
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ÚVOD

3 min.

Cíl: Uvést téma domácího násilí, připomenout pravidla diskuze.
Popis: Představte žákům svými slovy následující body programu.
Co: Dnešní program se jmenuje „DOMÁCÍ NÁSILÍ NENÍ V POŘÁDKU“.
Proč: Domácí přináší mnoho strachu a ubližování, ale je schované za zavřenými dveřmi. Každá třetí žena
s ním má nějakou zkušenost – je to důležité téma – pojďme ho společně otevřít.
Rozsah: Během dvou vyučovacích hodin se podíváme na film o domácím násilí, budeme si spolu povídat, pracovat ve skupinách a hledat správné odpovědi.
Připomenutí pravidel: Střídáme se o slovo; respektujeme pravidlo úcty – nikoho neurážím; každý má
právo na svůj názor; právo zdržet se odpovědi aj.
Ošetření psychického bezpečí:
„Dnešní blok povedu v obecné, preventivní rovině. Seznamujeme se s tématem a nepůjdeme proto
do žádných podrobností. Chci vás požádat, abyste si hlídali svoji pohodu a mluvili o tématu v obecné, neohrožující rovině. Pokud by se něco osobního objevilo, dejte mi signál, přibrzdíme a s konkrétním žákem
o tom můžeme hovořit dále po skončení bloku“.

ASOCIACE

7 min.

Cíl: Naladění se na téma domácího násilí.
Popis: Rozložte na zem v kruhu siluety lidí (viz příloha 1). Požádejte žáky, aby si je prohlédli a vybrali
z nich ty, které pro ně domácí násilí nějakým způsobem vystihují a v několika slovech popsali, jak s domácím násilím souvisí. Není nutné, aby zazněly všechny možné varianty. Asociace žáků stačí nechat jen
zaznít, oceňte jejich postřehy, případně krátce okomentujte.
Příklady možných otázek:
- Jaký je rozdíl mezi kartami X a Y?
- Proč je podle tebe toto chování už za hranou?
- Kdo všechno asi může být domácím násilím zasažen?
Zarámování: Konflikty nebo vztek jsou také součástí života. Domácí násilí je ale nebezpečnější – mívá
různé podoby a škodí matce, otci i dětem (popř. seniorům). Domácí násilí se dá řešit!
Nebojte s citem, ale včas zastavovat případné reakce, které by směřovaly příliš do hloubky. Nejedná se
o chybu, jen to není cílem. Žákovi vysvětlete, že v rámci úvodního bloku tak hluboko nepůjdete, ale že
oceňujete jeho zájem a pokud třída bude chtít, můžete se k tématu vrátit podruhé v Rozšiřujících aktivitách.
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FILM „Z LÁSKY NENÁVIST“

35 min.

Cíl: Přiblížení příběhů domácího násilí a definování klíčových znaků (násilí, kontrola, dlouhodobost,
asymetrie rolí, gradace). Film je jen prostředkem, klíčová je společná diskuze, usazení myšlenek.
Upozornění: Tento program pracuje záměrně pouze se dvěma sekvencemi dokumentu: prvními 8 minutami a posledními 5 minutami (od 41. minuty do konce), které bohatě stačí na vytěžení žádoucí diskuse
o domácím násilí, a přitom nezacházejí pro naše potřeby příliš do hloubky. Dokument si pusťte nejprve
sami (ideálně celý, nebo jeho části), abyste měli základní vhled do příběhů a dokázali žákům mezi oběma
sekvencemi doplnit, kam až zašly (neustálá žárlivost, sledování, izolace doma, fyzické a psychické týrání,
znásilňování, pokus o zabití).
Při sledování filmu pozorujte reakce žáků, film můžete přerušit i kdykoli v jeho průběhu. Výhoda tandemu pedagogů je také ve flexibilitě v případě emocí nějakého žáka. Jeden pedagog zůstává se třídou, druhý
může se žákem na chvíli odejít mimo třídu.
Anotace: Dokument Z lásky nenávist 1 dostupný v archivu ČT popisuje příběhy pěti žen, které zažily
domácí násilí. Ženy mluví otevřeně o tom, jak se jejich vztah postupně vyvíjel z romantického vztahu
do vztahu plného sledování, žárlivosti, vyhrožování, ponižování, bití a dalších způsobů ubližování včetně
znásilnění a vyhrožováním smrtí. Ze všech příběhů lze vysledovat emoční a myšlenkové rozpoložení žen,
příčiny toho, co jim bránilo například ze vztahu odejít, jak se choval jejich partner, jejich okolí nebo jak
traumatické situace vnímaly děti. Dokument v závěru obsahuje také sdělení o tom, jak nakonec jejich
příběhy „zdárně“ dopadly a co ženám pomohlo.
Popis: Seznamte žáky s tím, že jim nyní pustíte část dokumentu ČT, který se jmenuje Z lásky nenávist o problematice domácího násilí na ženách. Dokument popisuje příběhy pěti žen, které zde mluví o svém partnerském
vztahu. Společně se podíváte na 8 úvodních a 5 závěrečných minut, které nám v tuto chvíli postačí a poslouží
jako „odrazový můstek” pro společnou diskuzi. Řekněte žákům, že pokud by se někdo cítil nepříjemně, může
se otočit, případně odejít na chvíli na chodbu. Vyzvěte žáky, aby si během sledování zapisovali svoje postřehy
k 5 otázkám na pracovním listu (který se nachází v přílohách). Po rozdání je v krátkosti přečtěte.
Pomůcky: Projektor/smart tabule, (pracovní list, film), flipchart, fixy, tužky.
Reflexe: Po sledování filmu vyzvěte žáky, aby se vrátili zpět do kruhu. Krátce s nimi sdílejte: Jaké
to pro ně bylo? Jaké pocity z filmu mají? Stačí jen pár reakcí – nechat je pojmenovat pocity, přijmout je,
nerozvíjet diskuzi. To v tuto chvíli stačí, hlouběji nejdeme.

Poté přejděte k otázkám z pracovního listu (pomohou Vám vrátit žáky z pocitů do myšlenek – stále je
nutné zůstat v obecné preventivní rovině). Doptávejte se postupně na jednotlivé otázky a sbírejte co nejvíce podnětů od co nejvíce žáků. Pokud je to třeba, zpřesněte komentáře žáků doplňující otázkou nebo
krátkým faktickým komentářem k domácímu násilí (viz Teoretická část). Vždy je ale nejlepší, když myšlenku zformuluje samotný žák.
Pro Vaši snadnější práci s reflexí najdete u jednotlivých otázek tohoto pracovního listu i znaky domácího
násilí, ke kterým můžete směrovat otázky/diskuzi. Osvědčilo se nám postřehy žáků zapisovat na flipchart.
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Náhled správných odpovědí pro učitele (pracovní list pro studenty se nachází na konci v přílohách)

PRACOVNÍ LIST k filmu Z lásky nenávist a ZNAKY DN, ke kterým diskuzi směřovat.
Zapiš všechny podoby nátlaku a násilí, kterých si všimneš.
Ubližování + kontrola
Neveřejnost
Jak se ženy cítily, o čem přemýšlely?
Asymetrie rolí (jako symbol se dají využít dva obrázky siluet: hádka partnerů X nadvláda)
Jak vztahy začínaly a jak skončily?
Dvojí tvář násilné osoby
Gradace
Dlouhodobost
Co ženy ve vztahu i přes velké útrapy drželo?
Je velmi těžké se z domácího násilí vymanit (manipulace, závislost, strach)
Jak a kde nakonec nalezly ženy pomoc?
BKB, Policie, lékař, weby/linky, intervenční centra, rodina, okolí aj.

Příklady dalších rozvíjejících otázek, pokud je to zapotřebí:

OTÁZKY

- Je domácí násilí trestné?
- Kde se nejčastěji odehrává a proč?
- Jak poznáte, že se asi jedná o domácí násilí, a ne o běžný konflikt, hádku?
- Pozná se agresor na první pohled? Může být agresor oblíbený?
- Ženy často přemýšlely o tom, že je to jejich vina. Co si o tom myslíte?
- Je nějak zasažené dítě, když např. partner bije partnerku nebo se ho to nijak nedotkne?
- Kolik lidí podle vás v Česku trpí domácím násilím?
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V posledních
minutách
žáky vyzvěte, aby „vypíchli“ alespoň 6 klíčových znaků domácího násilí (jedZákladní
právní
rámec
noslovně, větou) a společně tak vytvořili svoji definici domácího násilí. V tomto bodu žákům velmi pomáhá přehled jejich postřehů na flipchartu a Vám mnohdy stačí jen kroužkovat/zvýraznit jednotlivé znaky. Pokudnásilí
ve výčtu
scházíprávu
ještě nějaký
důležitý
cílenější otázku, nebo žáky naveďte – zde je
Domácí
v českém
je ukotveno
vebod,
vícepoložte
zákonech:
to na místě.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – Upravuje zřizování a provoz intervenčních center (IC).
Zarámování: Domácí násilí není normální, škodí matce, otci i dětem. Domácí násilí není nezvládnutím vzteku, ale záměrné a opakované ubližování. Je častější, než si myslíme. Obětí může být kdokoli
a je extrémně
těžkéSb.,
se z kterým
něho dostat.
Máněkteré
tyto znaky:
Zákon
č. 135/2006
se mění
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
Klíčové(vykázání
znaky domácího
okolí“
pachatelenásilí:
na 10 dní a zákaz jeho přibližování k oběti).

ZNAKY DN

- Ubližování,
ponižování,
manipulace
charakteru.
Zákon č.
40/2009 Sb.,kontrola,
Trestní zákoník
– upravuje
trestnírůzného
postih projevů
domácího násilí a nebezpečného
pronásledování (stalking).
- Je dlouhodobé, záměrné.
neveřejné,
za zavřenými
Zákon č.- Je
292/2013
Sb.,probíhá
o zvláštních
řízeních dveřmi.
soudních, ve znění pozdějších předpisů.
- Graduje. Od urážek až k vážnému týrání. K násilí dochází v cyklech.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – upravuje ochranu
- Role
agresorapovinnost.
a oběti jsou asymetrické, nestřídají se.
dětí a též
oznamovací
- Agresor zneužívá moc, snaží se svést vinu na oběť.

- Agresor mívá “dvojí tvář”. Jen část pachatelů je agresivní i navenek,
okolí sefakta
může o
jevit
sympaticky.
Statistická
domácím
násilí
oběťuvést,
je extrémně
náročné
vymanit
se z manipulací,
Na úvod- Pro
je třeba
že domácí
násilízměnit
nebylosvou
rokysituaci,
vnímáno
jako problém
a bralo sezávislosti,
jako něco,strachu.
co patří
do soukromé sféry a není tudíž potřeba zásahu zvenčí. Toto vnímání společnosti často vedlo k dlouhodobému 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.
NÁSILÍ pro
potřeby
pedagoga:
„Opakované
aDEFINICE
zákonem č.DOMÁCÍHO
273/2008 Sb. upravující
vykázání
násilné
osoby ze
společného projevy
obydlí. fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického násilného jednání stupňující se intenzity, odehrávající se v současném či bývalém vztahu, kdy násilná osoba využívá své převahy (fyzické, psychické, ekonomické)
nad dnes
druhou
osobou,
bez ohledu
na formu
jejich
vztahu,
pohlaví
a sexuálnínásilí.
orientaci,
k nimž
dochází
Ani
nemáme
jednotné
statistiky,
které by
uváděly
počet
obětí domácího
Částečně
se dá
čerpat
soukromí,
bez ohledu
na to, zdaorganizací
osoby v partnerském
vztahu sdílejí
či sdíleli
společnou
zv odhadů
a výzkumů
neziskových
a dále ze statistických
ročenek
kriminality,
kdedomácnost.“
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 staPŘESTÁVKA
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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DALŠÍ FORMY
DOMÁCÍHO
NÁSILÍ
ZJIŠTĚNÁ
STATISTICKÁ
FAKTA

5–8 min.

Níže uvedená data představují pouze malou část skutečného výskytu násilí ve vztazích, neboť
Cíl: Rozšířit
povědomí
žáků o formy domácího násilí, které ještě nezazněly ve filmu, vyjasnit
většina
případů
zůstává nenahlášena.
jeho hranice.
• 96–98 % obětí domácího násilí jsou ženy.
Popis: Zmiňte, že odborníci rozdělují projevy domácího násilí na 5 základních forem (fyzické, psychické,
sociální
a sexuální).
Tabulku
s formami
položte
•ekonomické,
Domácí násilí
zažije
v ČR každá
třetí žena
a až 7 %
mužů.doprostřed kruhu. Postupně předčítejte jednotlivé příklady (viz pracovní list Formy domácího násilí) a žáci budou ve společné diskusi rozhodovat,
nebo nejde
o domácí
násilí
a pod
jakou
formu ji přiřadit.
•jestliVjde
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.
Pomůcky: Tabulka s formami domácího násilí a 9 projevů domácího násilí (nachází se v přílohách).
• 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.
Reflexe:
Z Vašípostižení
strany spíše
usměrňujte
diskuzi.
Pokud je to třeba, položte doplňující/návodnou otázZdravotně
jsoujen
velmi
zranitelnou
skupinou.
ku nebo „podtrhněte“ důležitá sdělení samotných žáků. Opřít se můžete i o definici domácího násilí.
• Domácí násilí není vázáno na společenskou vrstvu, podle psychologického výzkumu mají agresoři
až ve 38 % vysokoškolské a ve 24 % středoškolské vzdělání.
Možné doplňující otázky:
• Spojitost domácího násilí s alkoholem je cca ve 22 %.
Jaké má toto chování znaky domácího násilí? Je trestné?
• Častěji se jedná o promyšlené jednání než o následek akutního výbuchu vzteku, dle statistik nadace
PročRosa
podle
není
běžný konflikt
nebo
hádka
mezi partnery
domácím
je vás
ve 34
% případů
příčinou
agrese
žárlivost,
ve 14,5 %
duševní násilím?
porucha partnera, v 8 %
se jedná o oboustrannou agresi a v 9,6 % případů o sexuální zneužívání.
Může se oběť bránit? Proč ne?
• Podle výzkumu mezinárodní agentury FRA zažívá některou z forem násilí v ČR
až 32 % žen.
násilí
nebo týrání
a zneužívání
Žáci
mohoumá
váhat,
ubližování rodiče
•Domácí
Přímou
zkušenost
s fyzickým
násilímdítěte?
ze strany
partnera
v ČRjestli
21 %„opakované
žen
svému
dítěti“v patří
(průměr
EU jedo22kategorie
% žen). domácího násilí nebo ne. Může Vám v tom pomoct otázka žákům: „Jaký
je rozdíl mezi odbornými termíny domácím násilí (DN) a týrání a zneužívání dítěte (CAN)? Obojí se děje
obojí%není
v pořádku.žen
Domácí
násilí
se ale primárně
týká
mezi partnery (dospělými), kdežto
•doma,
40–50
zavražděných
je zabito
vlastním
partnerem
či vztahu
manželem.
týrání a zneužívání dětí (CAN) vztahu dospělý – dítě. Rozdíl je i legislativní: děti jsou zranitelnější, zákovíce chrání.
Domácí
a týrání
dětí separtnera,
často v rodinách
vyskytuje
zároveň.
•ny jeTýraným
ženám,
kterénásilí
odcházejí
od svého
hrozí vyšší
riziko, že
budou zabity, než těm,
které ve vztahu zůstávají, a to až o 75 %.
Zarámování: Domácí násilí má různé formy, oběťmi mohou být ženy i muži a senioři – vždy jde ale o
opakované zneužívání převahy. Ne každé násilí musí být domácím násilím (jednorázový útok jakéhokoli
charakteru,
hádaváprevence
„italská domácnost“,
dětí) –podmíněného
to ale neznamená,
je léta
v pořádku.
Děti za
domácí
Z
akčního plánu
domácího a týrání
genderově
násilížena
2019–2022,
který
vynásilí Úřad
mezi rodiči
nezavinily
ho, ale mohou
pomoci, když nemlčí.
dává
vlády nemohou,
ČR, čerpáme
další statistická
data:
•

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

v případě
komplikací,
předsudků?
•Co dělat
Orgány
sociálně-právní
ochrany
dětí každoročně registrují přibližně 2500 případů domácího násilí
v rodinách, kde vyrůstají děti.
Při práci ve skupinách či diskuzi se mohou objevit výrazné předsudky nebo mohou mít žáci tendenci
extrémní
postoje
či reakce.
Na ze
předsudky
a postoje
reagujte
tím, že
postoj bez
hodnocení
•formulovat
Každý rok
je z důvodu
domácího
násilí
svého domu
vykázáno
přes 1300
násilných
osob.
popíšete a otevřete s celou skupinou v diskuzi s cílem tento postoj vyvážit opačnými názory. V případě,
žáky
dojde ke konfliktu
názorů, aktivitu
připomeňte
pravidla,
popřípadě
•že mezi
Skutků
nebezpečného
pronásledování
v roce zastavte,
2018 policie
evidovala
363, stíháno
bylo program
272 osob,úplně
přerušte
a sdělte
z čehož
bylo proč.
pouhých 25 žen.
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PRVNÍ POMOC

20 min.

Cíl: Informovat o možnostech pomoci obětem domácího násilí. Vědět, jak mohou žáci sami reagovat
a zvýšit povědomí o regionálních kontaktech a způsobech podpory.
Popis: Řekněte žákům, že nyní spolu budete mluvit o tom, jaké existují možnosti pomoci při domácím
násilí, jak mohou oni sami pomoci. Vytvořte 4 skupiny, každé dejte 5 kartiček s různými způsoby pomoci (viz příloha této metodiky). Jejich úkolem je v rámci cca 5 minut roztřídit kartičky na 2 hromádky:
VHODNOU PODPORU a ŠPATNOU PODPORU a dokázat argumentovat proč. Žákům vysvětlete, že
jsou zde varianty, jako kdyby oni sami radili kamarádovi, který se jim svěřil (např. že otec bije matku)
i takové, jak by mohl postupovat učitel, policie, nebo krizové centrum aj.
Pomůcky: Rozstříhané karty s možnostmi pomoci (viz příloha této metodiky). Hromádka do každé
ze 4 skupin obsahuje 5 zamíchaných karet – 3 vhodné a 2 nevhodné.
Reflexe: Vraťte se se žáky zpět do kruhu a vyzvěte nějakou skupinu, aby postupně přečetla kartičky
a řekla, proč to je nebo není vhodná podpora. Ptejte se na názor i ostatních skupin nebo položte doplňující
otázku. Podle potřeby se u některých tvrzení můžete zastavit déle a vyjasnit si je, u jiných nechte zaznít
jen argumenty žáků.

Příklady doplňujících otázek:

OTÁZKY

- Která karta vám dělala největší problém? O které kartě byste si chtěli povídat více?
- Proč je tak důležité udělat si na spolužáka čas?
- Proč je důležité nenechat si to vše pro sebe – mít tajemství?
- Proč vlastně potřebujeme odborníky z intervenčních center, psychoterapeuty?
- Co je to oznamovací povinnost a k čemu je dobrá? Kde je napsáno, že už je něco trestné?
- Víte, kdo je to školní metodik prevence?
- Proč některé organizace poskytují své služby anonymně nebo bezplatně?
- Znáte číslo na nějakou linku důvěry, web, který se věnuje domácímu násilí?

Zarámování: Násilí nás může vylekat, paralyzovat. Jak jste ale zjistili, dělat se dá docela dost věcí, nejste
na to sami. Klíčové je říci o problému někomu dospělému. Někomu, komu důvěřuji a oběti předat kontakt
na odborníky (Linku důvěry, Intervenční centrum, Bílý kruh bezpečí, Policii aj.). Včasná pomoc ohrožené
i násilné osobě je nejlepší (LOM, Skupina pro ženy a dívky).
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FINÁLNÍ POSELSTVÍ

cca 2 min.

Cíl: Rekapitulace, zarámování tématu.
Popis: Volně svými slovy, rozhodně však s důrazem, předejte tyto 3 body. Je to to, co by si měli žáci
vybavit i za měsíc, za rok.
Domácí násilí je: Záměrné, opakované, gradující, neveřejné násilí, kde je jasná asymetrie rolí. Obětí se
může stát každý a je velmi těžké se z něho dostat.
Co mohu dělat: Vědět, že domácí násilí není v pořádku; být vnímavý k jeho signálům. Pokud nějaké
zachytím, řeknu o tom dospělému, oběť informuji o kontaktech (linky, intervenční centrum, BKB, policie
aj.). Domácí násilí se dá řešit, včasná pomoc ohrožené i násilné osobě je nejlepší.
A jako muž, žena, budoucí partner/partnerka, táta/matka? Vědět, že mám sílu, ale i odpovědnost – síla je
v pořádku, je užitečná, nesmí ale ubližovat.

EVALUACE HESLEM A PALCI

cca 10 min.

Cíl: Krátce zmapovat získané informace a emoce dětí (podchytit případně zcitlivělého žáka).
Popis základní varianty: Vyzvěte žáky v kruhu, aby za sebe heslovitě řekli, co je dnes zaujalo nebo
jakou informaci si odnášejí (co je dobré dělat/nedělat aj.). Je dobré, když se vyjádří většina žáků,
do odpovědí je ale nemusíte tlačit. Delší reakce případně korigujte, aby se dostalo na ostatní. Poté navažte
Hodnocením palci, které rychle mapuje emoční naladění a užitečnost programu.
Blesková varianta – Hodnocení palci: Pokud z nějakého důvodu nestihnete základní variantu, Hodnocení palci určitě nevynechejte. Požádejte žáky, aby Vám zvednutím palce nebo jeho otočením dolů, dali
zpětnou vazbu, jak byl tento program pro ně příjemný. Demonstrujte, jak mohou palcem odstínit celou
škálu od „super“, „docela dobré“, „tak napůl“, přes „nic moc“ až k „fakt nepříjemné“. Druhou a poslední
otázkou je, jak žáci hodnotí užitečnost tohoto programu pro život (opět palci). Vždy je dobré žáky požádat, aby chvilku setrvali, sami se podívali okolo a Vy jste mohl(a) zachytit celkový dopad i případné
varovné signály.
Pokud u třídy cítíte zájem a pozitivní zpětnou vazbu, můžete nabídnout, že pokud by třída v tématu ráda
pokračovala, je možné navázat rozšiřující hodinou nebo konkrétní aktivitou.
Viz ROZŠIŘUJÍCÍ AKTIVITY.
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PŘÍLOHY
PRACOVNÍ LISTY
KARTY K AKTIVITÁM

16

KARTY K AKTIVITĚ: ASOCIACE

17

18

19

20

21

22

PRACOVNÍ LIST k filmu Z lásky nenávist a ZNAKY DN, ke kterým diskuzi směřovat.
Zapiš všechny podoby nátlaku a násilí, kterých si všimneš.

Jak se ženy cítily, o čem přemýšlely?

Jak vztahy začínaly a jak skončily?

Co ženy ve vztahu i přes velké útrapy drželo?

Jak a kde nakonec nalezly ženy pomoc?
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PRACOVNÍ LIST: FORMY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

PSYCHICKÉ

sexuální)

FYZICKÉ

sociální

sexuální)

JE TO DN / NENÍ TO DN?

ekonomické

sociální

sexuální)

SEXUÁLNÍ

Muž pracuje, ale o peníze se musí své ženy doprošovat………………….DN ANO x NE? (fyzické psychické

ekonomické

sociální

EKONOMICKÉ

Jedna facka, jednorázový incident …………………..................................DN ANO x NE? (fyzické psychické

ekonomické

SOCIÁLNÍ

Muž zakazuje své ženě styk s přáteli, zamyká ji doma……………….......DN ANO x NE? (fyzické psychické

sexuální)

sexuální)

sociální

sexuální)

sociální

sociální

sexuální)

ekonomické

ekonomické

sociální

sexuální)

Bývalý partner vyhrožuje svou sebevraždou…………………………...........DN ANO x NE? (fyzické psychické

„Italská domácnost“- vzájemné bouřlivé hádky manželů…………….…..DN ANO x NE? (fyzické psychické

ekonomické

sociální

ekonomické

psychické

ekonomické

psychické

(fyzické

psychické

(fyzické

Muž si vynucuje sexuálního styk se svou manželkou….......................DN ANO x NE?

(fyzické

Otec ponižuje a mlátí svého syna........................................................DN ANO x NE?

Kontrolování partnerky v práci, sledování jejího mobilu…..................DN ANO x NE?

Dospělá dcera hrubě zachází se svým 85letým otcem, vyhrožuje mu vyhozením z domu……DN ANO x NE? (fyz. psychické ekonom. sociál. sexuál.)
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KARTY K AKTIVITĚ: PRVNÍ POMOC – VHODNÁ/ŠPATNÁ PODPORA
Hromádka do každé ze 4 skupin obsahuje 5 zamíchaných kartiček (3 vhodné a 2 nevhodné).
VHODNÁ PODPORA:

Můžeš vyhledat
radu/pomoc dospělého,
kterému důvěřuješ.
(trenér, teta, paní učitelka,
napsat na chat linky
bezpečí…)

Učitel by měl v případě
podezření na trestný čin
kontaktovat OSPOD
nebo Policii.
Má oznamovací povinnost.

Na Linku bezpečí 116 111
nebo Bílý kruh bezpečí
(www.bkb.cz) se lze obrátit
anonymně, bezplatně,
nonstop.

Nabídnout kamarádovi
pomoc s nalezením pomoci
a kontaktů na internetu.
Nabídnout mu jít za někým
dospělým spolu.

Pomoc potřebuje oběť DN,
ale i násilná osoba.
Jsou organizace, které
pomáhají oběma skupinám.

Měl(a) bys říct kamarádovi, že bez pomoci odborníků se násilí nezastaví.
Že si to nemůžete
nechat pro sebe.
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VHODNÁ PODPORA:

Učitel by měl žákovi
zprostředkovat pomoc,
kontakty a domluvit se
s ním na dalším postupu.

Na pomáhající organizace,
policii, OSPOD se může
dítě obrátit i samo.

V Plzni (i jinde) fungují
pro muže programy
zvládání vzteku, kde
se učí zvládat agresi,
zastavit násilí.
www.zvladanivzteku.cz
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Násilnou osobu může
Policie za určitých
okolností vykázat.
Nesmí na 10 dní
do spol. obydlí.

Měl bys ocenit
kamarádovu odvahu,
že to řekl (často pláč,
vztek). Naslouchat, situaci
nezlehčovat.

Lidem ohroženým DN,
kteří hledají pomoc/radu,
pomáhají Intervenční
centrum, Bílý kruh
bezpečí a jiní.

ŠPATNÁ PODPORA:

Učitel by měl zavolat
násilné osobě a problém
s ní řešit.

O pomoc pomáhajících
organizací může požádat
dítě pouze v doprovodu
dospělého.

Opravdovou pomoc nabízí
jen Policie a soudy.
Jiné organizace v podstatě
nemají význam.

Řekni kamarádovi,
že nejlepší je si o tom doma
v klidu s rodiči promluvit.
Že se to občas stává a časem
se určitě všechno srovná.

Řekni kamarádovi, že si to
nejspíš celé vymyslel,
že přehání a odejdi.

Anonymním oznámením
(např. sousedů, kamaráda…)
se Policie ČR, ani OSPOD
nezabývá.

Učitel by měl žákovi
vysvětlit, že se to občas
stává. Že pro pár facek
se svět nezboří.
Hlavně klid.

OSPOD vždy odebírá děti
z rodiny, kde je DN a dává
je do ústavů.
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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.

Vydal: Diakonie Západ, Magistrát města Plzně

Autoři
(Diakonie Západ, Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Liga otevřených mužů):
Mgr. Lukáš Eisenvort, Mgr. Zdenka Okresová, Mgr. Michal Vybíral, Mgr. Milan Žižka

•

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/

TEORETICKÝ ZÁKLAD
1. část

ČASOVÁ OSA A MOŽNOSTI POMOCI PŘI DN

20-40 min.

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

DOMÁCÍ NÁSILÍ

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.“
téma

Žáky rozdělte do 3–5 skupin, až budou mít místo na práci, dejte každé skupině jednu sadu karet. Atraktivní 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“ seřadit. 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!
A STŘEDNÍ ŠKOLY
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