
Příloha 5: Prezentace násilí 
• Obr. 1: PxHere. [online]. [cit. 2020-10-21]. Dostupné z WWW: <https://pxhere.com/cs/photo/1177140>.



NÁSILÍ



Nejčastější podobou násilí obecně je násilí páchané mužem/muži na

muži. Muži se stávají častěji oběťmi násilí na veřejnosti, ze strany mužů,

zatímco ženy jsou nejčastěji oběťmi násilí ve sféře soukromé, také ze

strany mužů.



NÁSILÍ NAVEŘEJNOSTI

Muži často zažívají násilí ve veřejných institucích - v chlapeckých a

sportovních kolektivech, ve škole, kdy se poměrně často objevuje násilí

homofobní, v práci, kdy můžeme hovořit o mobbingu (šikany v

pracovním kolektivu), ale také ve veřejných institucích, kde muži

převažují - armádě, vězeních, …

Také ženy zažívají násilí na veřejnosti, či ve veřejných institucích,

případně na internetu. Jedná se např. o sexuální obtěžování. Patří do něj

nechtěné dotyky ve veřejné dopravě, ale i nepříjemné hodnotící

poznámky mužů.



NÁSILÍ NAVEŘEJNOSTI

Patří sem i homofóbní násilí. Homofobní násilí mívá dvě podoby. První,

kdy jedinec vstupuje do násilné aktivity, aby sám nebyl vnímán jako

homosexuální, případně zženštilý, nebo nemužský, nebo druhou, kdy

objektem násilí je osoba (jiný muž), která je, (alespoň domněle)

homosexuální, čímž jde o vyjádření dominance heterosexuálního

mužství.



NÁSILÍ V KYBERPROSTORU

Každý 3. člověk, který používá technologie, někdy zažil něco jako násilí v

tomto prostoru.

Patří sem například:

intimní partnerské násilí - kontrolování obsahu osobě, ale i skupině,

nátlaky na ženy k výkonu nelegálních aktivit - nucená pornografie

porno pomsta - např. falešný sex profil bývalé partnerce nebo

zveřejnění videa s kontakty na ni

kyberstalking - použití technologií ke sledování druhých



SOUKROMÁSFÉRA

Ženy se nejčastěji stávají obětí ve sféře soukromé, a to ze strany mužů.

Mluvíme o domácím a partnerském násilí, sexuálním násilí, znásilnění,

zneužívání v dětství.

Z žen, které mají nebo měly vztah s mužem, 22 % zažilo fyzické a/nebo

sexuální násilí.

Partnerské násilí se nicméně neděje pouze v heterosexuálních vztazích.

Neviditelné často zůstává násilí v gay a lesbických vztazích. 

I přes to, že obecně nejčastějšími původci násilí jsou muži, dopouštějí se

násilí i ženy.
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