
Vytvořilo NESEHNUTÍ za podpory Úřad vlády v rámci programu  
Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací  
v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2020.  

Cílová skupina workshopu: Workshop je určen pro 8. a 9. třídy základních škol  
a pro střední školy, střední odborné školy a gymnázia.

Osnova workshopu (135 minut)
▶ židličky do kruhu – 5 minut
▶ vzájemné představování – 10 minut
▶ pravidla a upozornění, že téma může být náročné (vytvoření safe space) – 5 minut
▶ osobní hranice – 10 minut
▶ kvíz – 15 minut
▶ příběhy – 60 minut
▶ uzavírací aktivita – 15 minut
▶ zpětná vazba a prostor pro dotazy – 15 minut

Pomůcky: pravidla, sada příběhů pro lektorující, sada příběhů pro studující, izolepa 
nebo lepicí guma, 3 škály pro zpětnou vazbu, nálepky, flipcharty pro studující, fixy.

Dejte studujícím pokyn, aby umístili*y židličky do kruhu. Také vy se do kruhu připojte. 
Následuje vzájemné představování. Každý*á může říci své jméno a jedno slovo, které 
začíná stejným písmenem jako vlastní jméno. Lze také uvést svou nejoblíbenější čin-
nost. 

Po ukončení vzájemného představování je třeba nastavit pravidla pro práci.  
Můžete použít pravidla předem připravená, ale ta studujícím předložte jako něco,  
co je možné změnit a o čem je možno diskutovat. Pokud studující některé z pravidel 
nechtějí, můžete ho vyškrtnout, pokud naopak chtějí nějaké přidat, můžete ho dopsat. 

Dejte studujícím pokyn, aby v prostoru mezi židlemi chodili*y kolem sebe tak, aniž  
by si vzájemně narušovali*y osobní prostor. Nejdříve pomalu, po chvíli dejte pokyn 
chodit rychleji. Znovu opakujte, že by neměl být narušován ničí osobní prostor: 
„Choďte k lidem blízko, ale jenom tak, jak je to vám samotným příjemné.“ 

Po dvou nebo třech minutách aktivitu přerušte a zeptejte se: „Komu z vás někdo 
narušil prostor? Jak jste se u toho cítili*y?“ Snažte se, aby studující popisovali*y konk-
rétní situace a pocity. 

Následuje druhé kolo. Odehrává se stejně jako první, pouze přidáte jedno pravidlo 
navíc: „Zahrajme si to ještě jednou, ale pokud vám tentokrát někdo naruší váš osobní 
prostor, dejte mu to najevo jakýmkoli zvukem.“ Zkuste navrhnout konkrétní zvuky jako 
třeba mňoukání, pískání, tleskání atp.
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INTER AK TIVNÍ KVÍZ

Na závěr vysvětlete podstatu aktivity: Každý*dá 
z nás vnímá svůj osobní prostor a své osobní 
hranice jinak. Co pro mě není narušením osob-
ního prostoru, může být narušením osobního 
prostoru někoho jiného. Je proto dobré komu-
nikovat o tom, kde máme své hranice, a hledat  
a nalézat vzájemné pochopení. 

Pro realizaci kvízu doporučujeme využít některou z volně dostupných či placených  
aplikací, které umožňují hlasování v živém čase a tvoření wordclouds, tedy mraků slov, kam 
může každý*á jeden*na účastník*ce přispět. Stačí do nich otázky a odpovědi překopírovat. 
Studující poté pomocí chytrých zařízení mohou reagovat okamžitě a anonymně. Je také 
možné kvíz překopírovat do obyčejné prezentace a studující mohou odpovídat „offline“. 
1. „Jak se máš?“

2. „Máš si s kým promluvit o tématech jako partnerské vztahy, komunikace  
ve vztazích, sex?“
3. Kdo je nejčastější obětí násilí?
▶  muži – správně
▶  ženy – nesprávně

4. Kdo je nejčastějším pachatelem násilí?
▶  muži
▶  ženy
Téma násilí se zdaleka netýká jen žen. Pod pojmem násilí si nelze představovat   
pouze domácí násilí, jak se často může zdát z veřejné debaty. Násilí je velmi  
různorodé. Promluvit o něm je pro muže mnohdy obtížnější než pro ženy.  

5. Co z následujících možností považujete za násilí? 
▶  někdo ti otevře dveře 
▶  facka 
▶  někdo cizí se ti dívá do mobilu 

6. Co z následujících možností považujete za násilí?
▶  někdo sdílí fotku, kde jsi na párty, bez tvého svolení 
▶ tvůj partner*ka pošle svým kama-rádům*kám tvoji fotku ve spodním prádle 
▶ tvůj partner*ka vyžaduje, abys mu neustále dával*a vědět, kde jsi 
▶ tvůj partner*ka si z tebe neustále dělá legraci před kamarády*kami
Násilí nemůžeme chápat jen jako fyzické ubližování. Násilím je také psychický  
a sociální nátlak. Člověk má právo ohradit se proti nevhodnému chování. 



7. Existují v naší společnosti faktory, které 
zvyšují pravděpodobnost, že se osoba stane 
obětí násilí?

Lidská identita sestává z mnoha atributů,  
z nichž některé mohou vést k tomu, že je oso-
ba násilím ohrožena více. Může jít o sociální 
status, rasu, náboženství, sexuální orientaci 
a další. Není to pravidlo. Vždy záleží na prostředí, ve kterém se osoba pohybuje. 
Zároveň je potřeba říci, že tyto atributy nejsou příčinou násilí, ale jsou záminkou pro 
násilné chování. 

8. Co patří pod pojem kyberšikana”? 
▶  kyberstalking
▶  trolling 
▶ vydírání 
▶ spamování

Všechno tam může spadat. Se studujícími můžete diskutovat, jak to vidí oni*y sami*y.

9. Myslíte si, že je kyberšikana trestná?

Kyberšikana je trestný čin stejně jako šikana v reálném světě. Trestem může být  
i vězení.  
.  
10. Pokud se stanete svědky násilí či šikany, víte, kam se obrátit? 

Násilí a šikana na internetu
www.stopkybersikane.cz 
www.safeinternet.cz
www.e-bezpeci.cz

Znásilnění a sexuální násilí
www.bylajsemznasilnena.cz
Domácí násilí
Praha: www.rosa-os-cz, www.acorus.cz 
Brno: www.persefona.cz, www.magdalenium.cz, www.spondea.cz 
Intervenční centra v krajích: www.domaci-nasili.cz
Linka bezpečí a důvěry
www.modralinka.cz
www.linkabezpeci.cz



Poradny pro otázky sexuální identity
www.sbarvouven.cz
www.nakluky.cz/poradna
www.asexual.cz

Studující rozdělte do skupin maximálně po pěti lidech. Každá skupina dostane papíry a fixy 
a náhodně si vybere jeden z příběhů, které jsou přílohou této metodiky ( jedná se pouze  
o první stranu, metodologické zarámování slouží pouze pro vás). Dejte pokyn, ať se studu-
jící pokusí příběh prodiskutovat ve skupině, odpovědět na otázky, které jsou na kartě  
s příběhem a případně vymyslet otázky další. Podporujte je v používání kreativních metod. 
Mohou například na papíry kreslit. Snažte se studující průběžně pobízet k tomu, aby  
se vyjádřil*a opravdu každý*a.

Ve skupinkách se pracuje 15 až 20 minut v závislosti na tom, jaká je chuť diskutovat. Každá 
skupinka pak ostatním představí nejen příběh, který zpracovávala, ale také své postřehy  
k němu. Ostatní mohou o příběhu diskutovat také. V diskuzi využívejte informace uvedené 
u příběhů. Když studující diskuzi ukončí, zeptejte se, jestli by chtěl někdo něco dodat, zda 
má někdo nějaké otázky nebo zda by byl zájem některé z témat probrat více do hloubky.

Uzavírací aktivita
Zadání: „Vymyslete podporující větu pro osobu, která se stala obětí násilí v některém  
z příběhů. Co byste řekli, abyste ji v její situaci podpořili*y? Pokuste se  mluvit  přímou řečí.“

Zpětná vazba
Vytvořte na velkých papírech tři škály, kde na jedné straně je „ano“ a na druhé „ne“. Studu-
jící budou lepit nálepky podle toho, jak sami*y workshop vnímali*y. Nabídněte i prázdný 
papír, kam můžou studující dopisovat své připomínky. Na škály napište následující otázky: 
▶ Dozvěděl*a ses něco nového? 
▶ Líbil se ti workshop?
▶ Měl*a bys zájem o podobný workshop i v budoucnu? 

Na závěr workshopu studujícím poděkujte za spolupráci. 

PŘÍBĚHY


