
Příloha 8: Příběhy genderově podmíněné násilí 
• Obr. 1: BARVÍKOVÁ, Johana. Dobré vztahy po rozvodu?

Rady, jak vycházet s otcem vašich dětí. IDNES.cz [online].
8. 6. 2010 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z WWW: https://
www.idnes.cz/onadnes/vztahy/dobre-vztahy-po-rozvodu-
rady-jak-vychazet-s-otcem-vasich-
deti.A100607_194731_vztahy-sex_abr>.

• Obr. 2: Archiv NESEHNUTÍ
• Obr. 3: Růž. Otřesné příběhy čtenářů: Jak mě v práci

šikanují! Blesk.cz [online]. 1. 2. 2012 [cit. 2020-11-03].
Dostupné z WWW: <https://www.blesk.cz/clanek/radce-
prace/167915/otresne-pribehy-ctenaru-jak-me-v-praci-
sikanuji.html>.

• Obr. 4: PAŘÍZKOVÁ, Aneta. Šikanovali ji, že je tlustá: Na
protest se svlékla do plavek! Blesk.cz [online]. 27. 6. 2017
[cit. 2020-10-11]. Dostupné z WWW: <https://
prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-pribehy/473864/
sikanovali-ji-ze-je-tlusta-na-protest-se-svlekla-do-
plavek.html>.



1. O co v situaci jde? Jaký příběh se na obrázku odehrává?

2. Jedná se o násilí? Proč ano/ne?

3. Koho byste označili za oběť? Kdo je podle vás původcem či původkyní
násilí? Jak se podle vás každá z osob cítí (popřemýšlejte o všech
osobách na obrázku)?

4. Myslíte si, že by si ženy a muži mohli snadno vyměnit role?/Mohla by
být ve stejné situaci jako na obrázku osoba jiného pohlaví?

5. Proč si myslíte, že se situace stala?

6. Proč se to mohlo stát? Myslíte, že tomu napomáhá něco
ve společnosti?

S kamarádkama do klubu na drink teda 
nepůjdeš. Vidíš, jaký je doma bordel?
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ve společnosti?

Nedělej teď, že se ti to nelíbilo.
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