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v rámci projektu  Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy :
„To si dovolit nesmíš!“

1. Násilí ve vztazích teenagerů

Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi násilím ve vztahu stejně jako dospělí.  
Na rozdíl od dospělých, kteří již mají zkušenosti se vztahy, jsou mnohem více zranitelnější.

O domácím násilí se v české společnosti již hovoří, česká veřejnost tento problém začíná 
odsuzovat. Přesto je násilí ve vztazích mnohem více rozšířený jev, než se většina lidí 
domnívá. S některou z forem násilí od svého partnera se během svého života setkává 38 
procent žen. (Mezinárodní výzkum Násilí na ženách Sociologický ústav AV ČR, 2003, S. 
Pikálková).

Násilí ale nezačíná až v době manželství, poznamenává  všechny fáze vztahu – od 
seznamování, dobu, kdy spolu mladí lidé chodí, začínají spolu bydlet až po partnerství a 
manželství, pokračuje i po případném rozchodu či rozvodu. 

Problematika násilí mezi mladými lidmi, které navazují partnerské vztahy, je podceňována. 
Tato doba je spojena s představou romantických lásek. Málokdo si s obdobím, kdy lidé chodí 
na rande, chodí spolu, začínají spolu bydlet, spojuje ponižování, kontrolování, omezování a 
nebo i bití, fackování a sexuální násilí. 

Některé varovné signály počínajícího násilí nevnímají mladí lidé jako násilí. Je pro to několik 
vysvětlení: 

 děti byly svědky násilí, viděly, že se otec chová násilně, mají pak pocit, že násilí je 
normální, přejali tento model chování od rodičů

 mají představu, že takové chování je normální, protože vrstevníci prožívají to samé
 mají strach opustit vztah poznamenaný násilím, protože by ztratili společenský status 

mezi vrstevníky

Mladí lidé nevnímají některé projevy násilí jako násilí. Jejich násilí zůstává skryto, protože: 
jsou nezkušení ve vztazích, jsou tlačeni ostatními vrstevníky chovat se násilně a zdá se jim 
to přirozené, chtějí být nezávislí na rodičích, mají „romantický“ pohled na lásku. 

Varovné signály násilí ve vztahu lze rozpoznat. Ve vztahu se objevuje znevažování, 
shazování, hanlivé poznámky, urážky, které mají toho druhého ponížit. Mladí lidé, kteří spolu 
začínají chodit zažívají:

 psychické násilí: nepřiměřenou žárlivost, kontroly, pronásledování, zesměšňování 
před kamarády, nadávky, obviňování, omezování, příkazy, izolaci od přátel, vydírání, 
nátlak, vyhrožování sebevraždou…

 fyzické násilí:  strčení, kopnutí, facky, bití, kopání, trhání vlasů, ohrožování nožem…
 sexuální násilí: znásilnění, nucení násilím či hrozbami k sexuálním praktikám či 

pohlavnímu styku

I ve vztazích mladých lidí jeden z partnerů zkouší udržovat kontrolu a moc nad druhým, což 
je základní charakteristika násilného vztahu. Když jeden udržuje moc a druhý má strach. 
Násilí se časem zhoršuje a nabývá na intenzitě.



2. Statistická data o.s. ROSA

2.1. Zkušenost studentů s násilím:
Každý  pátý student nebo studentka vědí o násilí ve svém okolí, více než každý šestý  ví o 
násilí ve vztahu kamarádky nebo kamaráda. Každý 8. prožil násilí ve své původní rodině.

Studenti CELKEM dívky chlapci
Nikdy jsem o domácím násilí neslyšel/a   1,0 % 0  6,0 %
Znám domácí násilí jen z televize 51,4 % 46,5 % 61,7 %
Vím o domácím násilí ve svém okolí 21,0 % 19,7 % 23,5 %
Vím o násilí ve vztahu své kamarádky/kamaráda 16,2 % 14,0 % 20,6 %
Zažil/a jsem domácí násilí ve své rodině (u rodičů) 12,4% 14,0 %   8,8 %
Zažil/a jsem sám/sama násilí ve vztahu  2,0%   7,0 %   0

Pouze 7 procent dívek (a 2 % studentů celkem) označily variantu zažil/a jsem sám/sama 
násilí ve svém vztahu. Přesto je podle odpovědí na další otázky zřejmé, že studentů, kteří 
prožili násilí je mnohem více, než jak sami odpověděli. Je zde souvislost s vnímáním násilí. 
Ačkoli procento odpovědí ano na otázku prožití násilí ve vlastním vztahu je malé, mnohem 
větší procento studentů odpovědělo ano na otázky indikující násilí ve vztahu :  11 % dívek 
(7,5 % celkem) bylo udeřeno, 11 % dívek (7,5 % celkem)  bylo ve vztahu ponižováno, 11 % 
partner omezoval, 15 % studentů a studentek šlo ve vztahu proti svým přáním. Znamená to, 
že studenti a studentky nevnímají tyto varovné signály a konkrétní projevy násilí ve vztahu 
jako  násilí. I z dalších poznatků víme, že studenti si myslí, že takové chování je „normální“ 
protože jejich „vrstevníci prožívají ve vztazích to samé“, že to ke vztahu prostě „patří“.

Zkušenost s násilím ve vztahu
Studenti CELKEM dívky chlapci

Už jsem s někým chodil/a, měl/a vztah 70,6 % 66,0 % 76,5 %

Ti, kteří už s někým chodili:
Partner/ka mě ponižoval/a 7,5 % 11,0 % 3,8 %
Partner/ka mě uhodila 7,5 % 11,0 % 3,8 %
Partner/ka chce abych trávil/a čas jen s ním/ní 11,3 % 11,0 % 11,5 %
Bál jsem se své/ho partnera dívky 1,9 % 3,7 % 0
Můj partner/ka za mě rozhoduje, vše musí být podle něj/ní

3,8 % 0 7,7 %
Ve vztahu jdu i proti svým přáním, abych potěšil/a svého partnera/ku

15,0 % 7,4 % 23,0 %
Ve vztahu jsem zažil/a strach, že budu udeřen/a 1,9 % 3,7 % 0
Ve vztahu jsem šel/šla dál v sexu dál než jsem chtěl/a pod tlakem partnera/ky

3,8 % 7,4 % 0
Ve vztahu se očekává sex, měla jsem strach, že se vztah rozpadne, když řeknu NE:

1,9 % 3,7 % 0

Mezi studenty ve věku 17 – 22 let, mezi nimiž se prováděl průzkum, už s někým chodilo, 
nebo mělo vztah dvě třetiny dívek a tři čtvrtiny chlapců.  Více než každá desátá dívka již 
měla zkušenost s tím, že ji partner ponižoval, více než každou desátou dívku její partner 
uhodil. Více než každý desátý partner/ka ve vztahu vyžadovali, aby ten druhý trávil  čas jen 
s ním. Což jsou již počínající signály násilí ve vztahu.



Pokud měli studenti na výběr ze dvou možností, většinou správně odpověděli, na otázku „co 
je domácí násilí“  ačkoli ve společnosti převládá stále hojně rozšířený mýtus, že domácí 
násilí je jen hádka a vzájemné napadání. Správnou odpověď, že domácí násilí je jednání 
jednoho z partnerů, které za použití moci a kontroly v druhém vzbuzuje strach zvolily 96,2 %  
studentů. I v otázce tolerance domácího násilí většina studentů odpověděla, že násilí nelze 
tolerovat, je to trestný čin (94, 3 %). Přesto 5,7 % studentů říká, že domácí násilí je 
soukromou záležitostí, ať si každý zvolí, jak se chová.

2.2. Vnímání bezpečí ve vztazích, očekávání ve vztazích:
V následujícím testu studenti odpovídali na tyto otázky ano nebo ne, zda jsou tvrzení 
pravdivá:

Studenti celkem dívky chlapci
 Muži, kteří se dopouštějí násilí za to nemohou, asi je oběť vyprovokovala.

ANO 5,7 % 1,4 % 14,7 %
NE 94,3 % 98,6 % 85,3 %
(Ne. Obětem nelze přisuzovat nejmenší podíl viny. Vinu má vždy pachatel. Přesto se  téměř 
každý sedmý chlapec domnívá, že oběť pachatele asi musela vyprovokovat, což je jeden 
z přetrvávajících mýtů o domácím násilí.)

 S oddaností a láskou se může agresivní partner změnit
ANO 30,4 % 18,3 % 55,9 %
NE 69,6 % 81,7 % 44,1 %
(Ne. Partnera nezměníte. Jen se mu budete přizpůsobovat. Musel by se chtít změnit partner. 
Přesto třetina studentů celkem věří tomuto mýtu a u chlapců je to dokonce více než 
polovina.)

 Je přirozené, aby se muži chovali násilně, očekává se to od nich
ANO   7,6 %   1,4 % 20,6 %
NE 92,4 % 98,6 % 79,4 %
(Myslí si to jen muži, že se to od nich očekává. Průzkum to potvrzuje. Myslí si to každý pátý 
chlapec.)

 Domácí násilí zasahuje jen malou část lidí, je okrajovou záležitostí.
ANO 19,0 % 18,3 % 20,6 %
NE 81,0 % 81,7 % 79,4 %
(Ne. Domácí násilí zažij podle mezinárodního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR  
během svého života 38 % žen. Přesto si zhruba pětina studentů myslí, že je domácí násilí 
jen okrajovou záležitostí.)

 Bití a násilí je jen ztrátou kontroly nad svým chováním
ANO 35,2 % 33,8 % 38,2 %
NE 64,8 % 66,2 % 61,8 %
(Není. Násilí je vědomé chování, rozhodně není ztrátou kontroly. Ten kdo se chová násilně si 
volí, jak se chová – zda násilně a nebo se dokáže kontrolovat. Přesto tomuto  mýtu věří 33,8 
% studentek a 38,2 % studentů.

 Domácí násilí je záležitost chudých lidí, lidí s nízkým vzděláním.
ANO  2,0 %      0   3,0 %
NE 98,0 % 100,0 % 97,0 %
(Ne. Násilí je záležitostí všech socioekonomických vrstev.



 Domácí násilí je jen hádka, výbuch, konflikt, kdy nedochází s vážným zraněním.
ANO   2,0 %   1,4 %   3,0 %
NE 98,0 % 98,6 % 97,0 %
(Ne. Domácí násilí není hádka. Dochází k němu mezi dvěma lidmi, kdy jeden si udržuje moc 
skrze kontrolu a druhý má strach. Násilí se opakuje v cyklech, časem narůstá a zhoršuje se. 
Psychické násilí přechází k fyzickému, včetně vážných následků a ohrožení života oběti.)

 Řekne-li dívka chlapci  „ne“, často myslí „ano“
ANO 32,3 % 29,6 % 38,2 %
NE 67,7 % 70,4 % 61,8 %
(Ne. Tento postoj  přesto přetrvává a to nejen u chlapců – 38,2 %, ale i u studentek – 29,6%)

 Žárlivost je znakem opravdové lásky
ANO 30,5 % 26,7 % 38,2 %
NE 69,5 % 73,3 % 61,8 %
(Ne. Láska se zakládá na vzájemné důvěře, žárlivost naopak svědčí o nedostatku důvěry a 
sebedůvěry.  Přesto  si myslí 30,5 % studentů (26,7 % studentek a dokonce 38,2 % 
studentů), že žárlivost je znakem lásky.) 

 K většině případů znásilnění dochází proto, že dívka chlapce natolik vzruší, že on 
ztratí schopnost sebeovládání

ANO 20 % 22,1 % 17,6 %
NE 80 % 77,9 % 82,4 %
(Ne, to by přisuzovalo vinu oběti. Ke znásilnění dochází naopak proto, že útočník má 
problém se zvládnutím své zlosti, agresivity a síly. Přesto pětina studentů tomuto mýtu věří.)

 Doma jsem lépe chráněna před sexuálním útokem.
ANO 69,5 % 69,0 % 70,6 %
NE 30,5 % 31,0 % 29,4 %
(Ne. Více než polovina sexuálně motivovaných činů se odehraje v bytě útočníka. Znásilnění 
na schůzce představuje 67 % všech sexuálních útoků. Více než dvě třetiny mladých žen 
(68 %) znaly toho, kdo je znásilnil – byl to jejich přítel, kamarád, známý. Celkem 6 z 10 
znásilnění mladých žen se stane v jejich vlastním domově ne ve tmavé uličce. Proto je 
naprosto alarmující, že si 69 % studentů i studentek myslí, že jsou doma lépe chráněni před 
sexuálním útokem.

 Aby násilníci dosáhli svého cíle, nemusejí použít ani zbraň
ANO 89,5 % 91,5 % 85,3 %
NE 10,5 % 8,5 % 14,7 %
(Ano. Jen malý podíl útoků je vedený se zbraní. Většina útočníků využívá fyzickou převahu a 
pocit strachu, který v oběti vyvolávají.)

 Lidi, kteří ohrožují ostatní, jsou většinou psychicky narušení.
ANO 71 % 73,2 % 67,6 %
NE 29 % 26,8 % 32,4 %
(Ne. Podle testů splňují většinou kritéria „normálnosti“. Přesto více než dvě třetiny  studentů 
věří tomu, že násilní lidé bývají psychicky narušení. Lze to přirovnat k situaci malých dětí, 
kteří věří, že nebezpečí jim hrozí jen od „ošklivých, špatně oblečených, sprostých lidí. 
Nečekají útok od slušně vypadajícího člověka.)

 Násilí, pokus o znásilnění je třeba nahlásit, jít k lékaři na policii.
ANO 97,1 % 97,0 % 97,0 %
NE   2,9 %   3,0 % 3,0 %
(Ano, je dobré vše ohlásit, i když policie se dozvídá jen asi o 12 % případů).



 Když kluk zaplatí za holku v restauraci má právo na něco více než polibek
ANO 17,4 % 17,0 % 17,6 %
NE 82,6 % 83,0 % 82,4 %
(Ne. Pokud si to snad myslí, je lépe platit sama. Přesto si to myslí nejen chlapci, ale i 17 % 
dívek.)

 Máš právo říci každému – i cizímu i tomu koho důvěrně znáš, že nechceš, aby se tě 
dotýkal, když se ti to nelíbí

ANO 98,7 % 97,5 % 100,0 %
NE   1,3 %   2,5 %      0 %
(Ano, většinu útoků na mladé lidi spáchají ti, které důvěrně znají. Právo říci ne, máte 
každému. Bezpečí a důstojnost je důležitější než cizí city.)

 Když se kluk chová jemně a s citem, je to slaboch
ANO   2,6 %   2,4 % 3,0 %
NE 97,4 % 97,6 % 97,0 %
(Ne, ale většina chlapců většinou žije v přesvědčení, že se od nich očekává tvrdost…)

Celá pětina studentů si myslí, že domácí násilí je jen okrajovou záležitostí, která zasahuje 
jen malou část lidí. Z výsledků průzkumu je patrné, že studenti mají nereálná očekávání ve 
vztazích: téměř celá třetina studentů ( 18 % dívek a 56 % chlapců) si myslí, že s oddaností a 
láskou se může násilný partner změnit. Podle pětiny chlapců je přirozené, aby se muži 
chovali násilně, protože se to od nich očekává. Více než třetina studentů pak odpověděla, že 
bití a násilí je jen ztrátou kontroly nad svým chováním.
Varující je i postoj studentů k větě „Žárlivost je znakem opravdové lásky “ –  třicet procent 
studentů s touto formulací souhlasilo. V tomto postoji bývají mladí lidé  utvrzováni okolím: 
pokud partner žárlí, dívka je poučena: „vidíš žárlí, má tě rád.“
Překvapivý je i postoj k větě: „Řekne-li dívka chlapci „ne“, často myslí „ano“.  Souhlasilo s ní 
30 procent dívek a 38 procent chlapců. 
Varující je i postoj k tvrzení: „Doma jsem lépe chráněna před sexuálním útokem.“  Souhlasí 
s ní 70 procent studentů, což by mělo být varující pro ně samotné, ale i pro jejich rodiče a 
učitele.  Podle statistik se totiž 6 z 10 znásilnění stane ve vlastním domově v rámci schůzky, 
ne ve tmavé uličce a více než dvě třetiny dívek znají toho kdo je znásilní – je to kamarád, 
jejich přítel či známý.
Z hlediska vnímání vlastního bezpečí je varující i reakce studentů na větu: „Lidi, kteří 
ohrožují ostatní jsou většinou psychicky narušení“. S formulací souhlasilo 71 % studentů. 
Lidé, kteří ohrožují ostatní ale podle testů v naprosté většině splňují kritéria „normálnosti“.

Statistická SONDA ROSA, údaje 200 studentů a studentek ve věku 17 – 22 let.
Sběr dat: pracovnice o.s.ROSA
Zpracovala: Mgr. Martina Hronová
Praha, 7.12.2006



3.  Příloha: Zahraniční statistika
3.1. Průzkum mezi teenagery v USA, březen 2006

 1 ze 2 teenagerek, které již měly vážný vztah, řekly, že šly proti svým přáním, jen aby  
potěšily svého partnera

 1 ze 3 dívek, které měly vážný vztah,  řekly, že měly strach, že budou fyzicky zraněny
partnerem

 1 ze 4 teenagerek,  které již měly vážný vztah, řekly, že jim jejich přítel zkoušel 
zabránit, aby trávily čas se svými přáteli nebo rodinou

 1 ze 4 dívek byla nucena svým  partnerem, aby trávila čas jen s ním
 1 ze 3 dívek ve věku 16 až 18 let říká, že  pokud má vztah, samozřejmě se očekává 

sex, polovina dívek, co zažila sexuální tlak říká, že měly strach, že se vztah 
rozpadne, když řeknou ne

 1 ze 4 dívek, které již měly vztah, říkají, že šly dál v sexu, než chtěly pod  tlakem 
partnera

 1 z 5 teenagerek, které již měly vztah, byly bity, fackovány nebo udeřeny  partnerem
Průzkum Liz Claiborne, Inc., USA, březen 2006, www.loveisnotabuse.com

3.2. Statistika ve světě
 Každá třetí studentka střední školy byla nebo bude zapletena do násilného vztahu, každá 

pátá studentka vysoké školy přiznává násilí ve vztahu.
 40 % dívek ve věku 14 až 17 let říká, že zná někoho ve svém věku, kdo byl udeřen nebo 

bit přítelem.
 Násilí teenagerů se nejčastěji odehraje v domově jednoho z nich.
 V roce 1995 v USA tvořily 7 % všech zabitých obětí  mladé ženy, které byly zabity 

přítelem.
 38 % znásilněných žen na schůzce byly mladé ženy ve věku 14 – 17 let.
 Průzkum mezi studenty uvádí, že znásilnění na schůzce představuje 67 % všech 

sexuálních útoků.
 Více než polovina mladých žen (68 %) znala toho, kdo ji znásilnil – byl to její přítel, 

kamarád, známý.
 6 z 10 znásilnění mladých žen se stane v jejich vlastním domově, ne ve tmavé uličce.
 Více než 4 z každých 10 incidentů domácího násilí se stane  mezi nesezdanými 

osobami.
 24 % ženských obětí vražd jsou ženy ve věku 15 – 24 let.
 70 % těžkých zranění a úmrtí se přihodí, když oběť zkouší odejít nebo právě ukončila 

vztah.
 násilí ve vztahu je číslem jedna příčin zranění žen mezi 15 – 44 roky.
 70 % těhotných teenagerek je týráno svými partnery.
Prameny: www.atg.wa.gov

www.acadv.org
www.safeyouth.org
www.lfcc.on.ca
www.womenslaw.org


