
STOP ! SV – TRÉNINKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLITELE - WORKSHOP

ČÁST 2 – Prostředí noční zábavy a míra zranitelnosti

Tento materiál vznikl za finanční podpory programu Práva, rovnost a občanství Evropské unie. 



Cíle

 Rozpoznat faktory, které zvyšují zranitelnost vůči sex. násilí

 Identifikovat potenciálně nebezpečné situace



1. Rozpoznání rizikových faktorů v rámci podniku
Faktory, které mohou (přímo nebo nepřímo) zvyšovat riziko sex. obtěžování a násilí v prostředí noční zábavy

Chování personálu Management podniku Kontext prostředí
Užívání alkoholu 

a drog
Společenský kontext

Personál

Hrubý 

a nepříjemný / 

příliš přátelský

Špatně školený 

(odpovědné podávání 

alk. nápojů; konfliktní 

management) nebo 

nekoordinovaný 

personál

Nedostatečné dohlížení 

na určité části klubu 

nebo návštěvníky 

klubu

Personál užívá alkohol 

/drogy

Personál podává 

alkohol nadměrně 

opilým návštěvníkům

Nadměrně sexualizovaný 

personál (přístup, účinkující, 

dress code); hudba  

explicitně podmiňující 

sexuální / násilné chování

Návštěvníci
Nedostatek zábran vůči 

personálu / ostatním 

návštěvníkům klubu

Nedostatečná pravidla 

a interní předpisy

Tolerance 

neadekvátního chování

Přeplněný klub / fronty

(např. na toalety), davy 

lidí

Zákazníci bez dozoru /

osamocení zákazníci

Míra opilosti

Projevy užívání drog

Tanec / sexuální kontakt při 

tanci

Úroveň sexuální aktivity 

v podniku

Celková 

atmosféra

Neurvalost / 

benevolence, laxnost

Tolerance hrubého a

násilnického chování

Temná / skrytá zákoutí

Špína (odpadky, rozlité 

pití, prázdné sklenice a 

lahve)

Míra opilosti 

návštěvníků

Použití vysoce 

sexualizovaných reklamních, 

marketingových a jiných 

obrazových materiálů

Promiskuita / sukničkářství



2. Rozklíčování genderových stereotypů a mýtů

Jaké mýty a stereotypy převládají v prostředí noční zábavy?



2. Rozklíčování genderových stereotypů a mýtů (pokračování)

Jaké druhy mýtu a stereotypů převládají v prostředí noční zábavy?

 Sexualizace a objektivizace

 Častá je stylizace žen s pornografickým podtextem
 Velmi mladé dívky jsou prezentovány jako žádané sexuální ikony
 Vytvoření umělého obrazu ženy jako vzoru pro dívky

 Stigmatizace

 Rozporuplné postoje k sexuálnímu chování žen
 Přitažlivá žena vs. promiskuitní žena

 Svádění vs. nátlak/sexuální agrese

„Všeobecně je sexuální donucení definováno jako použití fyzické síly, ubližování, 

autority, vydírání, slovního přesvědčování, manipulace, nátlaku nebo dokonce 

alkoholu a drog za účelem sexuálního chování.“

French et al, 2015





2. Rozklíčování genderových stereotypů a mýtů (pokračování)

Nátlak, sexuální obtěžování, nevyžádané sexuální dotyky, obtěžování a sexuální násilí se 
dle výzkumů týká jak mužů, tak žen.

 V britské studii zaměřené na účastníky noční zábavy uvedlo 70 % žen a 41,8 % mužů, že se již někdy 
stali terčem nevyžádaných sexuálních dotyků v prostředí noční zábavy (Hardcastle et al, 2014).

 Dle brazilské studie jeden z deseti mužů (10,2 %) a žen (10,8 %) navštěvujících podniky noční zábavy 
uvedli, že je někdo v klubu během dané noci políbil nebo se s nimi snažil mít pohlavní styk proti jejich 
vůli; 4,7 % můžu a 3 % žen pak uvedlo, že v klubu během dané noci sami někoho políbili nebo se s ním 
snažili mít pohlavní styk proti jeho vůli (Santos et al, 2015).

 V USA uvedla jedna pětina návštěvníků klubů (20 %: 25,4 % žen a 14,6 % mužů), že byli během dané 
noci v klubu terčem sexuální agrese (Johnson et al, 2015).

 Ve studii zaměřené na studenty v USA (21-25 let) uvedlo 61 % žen a 43 % mužů, že se jich někdy někdo 
nevyžádaně dotýkal v prostředí, kde se konzumuje alkohol (Becker and Tinkler, 2015).

 Z nedávné studie zaměřené na adolescenty a mladé dospělé muže na středních a vysokých školách 
(French et al, 2015) vyplývá, že 43 % z nich zažilo sexuální nátlak (31 % verbální nátlak, 26 % nátlak 
během svádění, 18 % fyzický nátlak, 7 % nátlak prostřednictvím užívání návykových látek). 95 % 
respondentů označilo ženy jako pachatele.



3. Role alkoholu a dalších návykových látek

Souvislost mezi konzumací alkoholu a sexuálním obtěžování a násilím v prostředí 
noční zábavy může být založena na několika faktorech:

 Konzumace alkoholu přímo snižuje sebekontrolu a schopnost zpracovávat 
informace, snižuje schopnost rozpoznat náznaky sexuálně agresivního chování 
a odolat nátlaku, případně schopnost rozlišovat mezi sexuálním zájmem 
a „pouhým“ přátelským chováním ostatních návštěvníků.

 Očekávání týkající se účinků alkoholu (např. to, že se pak dotyčný cítí přitažlivěji) 
může také ovlivnit následné chování člověka.

 Alkohol zvyšuje zranitelnost žen vůči sexuálnímu obtěžování a násilí v prostředí 
noční zábavy – muži totiž mohou být přesvědčeni, že ženy konzumující alkohol 
jsou sexuálně dostupnější a promiskuitní a že je přijatelnější vynucovat si sex, 
když žena pije.



3. Role alkoholu a dalších návykových látek (pokračování)

Jak přispívají k sexuálnímu násilí:

Různé návykové látky (ať už samostatně nebo v kombinaci s alkoholem) mohou být 
použity s cílem usnadnit sexuální napadení. Patří mezi ně např.

 Benzodiazepiny
 Antidepresiva
 Marihuana
 Kokain
 Gamahydroxybutyrát (GHB)

Ať už jsou užity dobrovolně nebo nedobrovolně, tyto látky jsou metabolizovány 
a vylučovány dříve, než si oběť vůbec uvědomí, že mohlo dojít k sexuálnímu napadení.

Z většiny studií vyplývá, že alkohol má stěžejní vliv na sexuální násilí:

 Ve většině případů sex. napadení hrál roli alkohol, do menší míry také v kombinaci s marihuanou a /nebo s 
kokainem.

 Výskyt jiných látek, jako je flunitrazepam (Rohypnol) a GHB, byl takřka nulový



3. Role alkoholu a dalších návykových látek (pokračování)

Jak rozpoznat opilost



4. Na co si dát pozor?

Jak rozlišovat mezi agresí a flirtem

ZNÁSILNĚNÍ
SEXUÁLNÍ ÚTOK
NÁSILÍ

ZÁBAVA
OBOUSTRANNÝ ZÁJEM
PŘIMĚŘENÝ VĚK
KOREKTNOST, BEZPEČÍ

Nátlak

Obtěžování
Jednostrannost Flirtování, oslovení



4. Na co si dát pozor? (pokračování)

Zkušenosti z předchozích incidentů



4. Na co si dát pozor? (pokračování)

Jak byste se za daných okolností zachovali?



5. Přirozené prostředí a společenský kontext

Vyražme do ulic!

a) Navštivte podnik noční zábavy (během otvírací doby) a sledujte dění v klubu. 
Zaměřte se na chování návštěvníků a personálu a zvažte, jak se v tomto prostředí 
může projevovat sexuální obtěžování a násilí. 

b) Následně zreflektujte a prodiskutujte vaše zkušenosti. Zaměřte se na následující:

i) Prostředí daného podniku a chování osob uvnitř
ii) Faktory, které by mohly zvyšovat zranitelnost vůči sex. násilí (pokud 

nějaké zaregistrujete)
iii) Jak se v tomto prostředí může projevovat sexuální obtěžování a násilí a 

jak mu lze zabránit
iv) Verbální a neverbální komunikace a jiné znaky možné eskalace agrese 

v prostředí noční zábavy.



5. Přirozené prostředí a společenský kontext 
(pokračování)
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