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ČÁST 4 – Jak reagovat na sexuální násilí

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



Cíle

 Vysvětlit, jak zasáhnout z pozice přihlížejícího

 Prezentovat metody, jak lze na sexuální obtěžování a násilí 
reagovat



1. Kdo je to přihlížející?

Přihlížející je osoba, která je svědkem určité situace, jako např. 
sexuálního obtěžování nebo násilí v prostředí noční zábavy.

Pasivní přihlížející: člověk, který do situace nezasáhne

Aktivní přihlížející: člověk, který do situace zasáhne

Aktivní přihlížející může situaci předejít, případně na ni v jejím 
průběhu či po ní zareagovat. 



2. Co zvážit, než zareagujete

Nejprve je nutné uvědomit si, že jde o problém

Měli byste cítit zodpovědnost problému předejít, 
případně na něj zareagovat

Zvažte, zda jste schopni reagovat přiměřeně a bezpečně



2. Co zvážit, než zareagujete

Nejprve je nutné uvědomit si, že jde o problém

• Každý má základní lidské právo svobodně žít v bezpečném 
prostředí

• Všímejte si dění v podniku

• Problematické situace a jejich následky nemusejí být na první 
pohled zřetelné



2. Co zvážit, než zareagujete

Měli byste cítit zodpovědnost problému předejít, 
případně na něj zareagovat

• Společenská zodpovědnost

• Profesní zodpovědnost



2. Co zvážit, než zareagujete

Zvažte, zda jste schopni reagovat přiměřeně a bezpečně

• Každá situace je jiná

• Při reakci je nutné brát ohledy na potřeby oběti

• Na situaci lze reagovat různými způsoby

• Respektujte soukromí oběti a důvěrný charakter situace



2. Co zvážit, než zareagujete

Nejprve je nutné uvědomit si, že jde o problém

Měli byste cítit zodpovědnost problému předejít, 
případně na něj zareagovat

Zvažte, zda jste schopni reagovat přiměřeně a bezpečně

Mějte na paměti, že ne každý se do situace zapojí jako aktivní přihlížející. 
Ostatní nemusí zareagovat z mnoha různých důvodů.



Převzato z Berkowitz, A. (2013). A Grassroots’ Guide to Fostering Healthy Norms to Reduce Violence in our Communities: Social Norms Toolkit.  USA: CDC.

Online na http://www.alanberkowitz.com/Social_Norms_Violence_Prevention_Toolkit.pdf 

3. Druhy reakcí na sexuální násilí

NEBO

Rozhodnutí zasáhnout

Během incidentu

Po incidentu

Konfrontace:

• Určete jasné hranice nebo vyjádřete 
své pocity

Změna postoje:

• Neúčastí

• Změnou tématu

• Vyrušením / odvedením pozornosti

Snažte se změnit postoj agresora

• Vyhodnoťte situaci

• Zapojte známé / osoby v okolí

• Naplánujte další kroky

• Poskytněte oběti podporu

Nepřímé
(vůči okolí)

Přímé
(vůči sex. 

agresorovi)



4. Jak může personál rozpoznat a reagovat na sex. násilí

Jednotlivý personál má dle své konkrétní role a situace řadu možností, jak 
rozpoznat a reagovat na sexuální násilí.



5. Jak reagovat?

Převzato z Intervention Initiative 

Změna 
postoje

Vyrušení – odveďte 
pozornost agresora

Nereagujte / nesmějte se
a nazpojujte se / odejděte

Odklonění – změňte téma 
konverzace

Přerámování – změňte tón 
konverzace

Konfrontace

Řekněte jasně, proč je dané 
chování nepřijatelné

Řekněte, proč Vás 
situace znepokojuje

Zdůrazněte možné následky 
a uveďte příklady 

vhodnějšího chování 

Společně s vámi

Samostatně

Okamžitě

V případě 
potřeby

Zasáhněte jenom, pokud je to bezpečné.

V opačném případě kontaktujte policii. 

Požádejte další 
osobu, ať zasáhne

Nabídněte 
oběti pomoc



6. Jak reagovat na sexuální napadení uvnitř podniku

Co dělat v případě sexuálního napadení / znásilnění uvnitř podniku

 Nabídněte oběti pomoc

 Zjistěte okolnosti incidentu

 Zaznamenejte průběh incidentu a výpověď oběti

 Důkazy o proběhlém incidentu uchovejte

 Zajistěte okamžitou zdravotnickou pomoc.

 V případě potřeby kontaktujte policii.



6. Jak reagovat na sexuální napadení uvnitř podniku

• Základní informace http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu.aspx

• Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf

• Bílý kruh bezpečí 257 317 110 nonstop linka 
pracoviště po celé republice
https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/

• proFem 608 222 277
Praha, Příbram, Beroun, Benešov
http://www.profem.cz/

• Persefona 737 834 345 (9 – 17 hod., po-pá)
545 245 996
Brno
http://www.persefona.cz/jake-poskytujeme-sluzby-sexualni-nasili

Pomoc obětem sexuálního násilí v ČR

http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu.aspx
https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf
https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/
http://www.profem.cz/
http://www.persefona.cz/jake-poskytujeme-sluzby-sexualni-nasili


6. Jak reagovat na sexuální napadení uvnitř podniku

Co můžeme udělat jako tým?



Děkujeme
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