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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje tématu dětí vystavených domácímu násilí a dopadům 

tohoto násilí na děti. Nejprve je stručně popsáno domácí násilí, jeho formy a užívaná 

terminologie. Následně jsou porovnány důsledky domácího násilí a syndromu CAN. Dále 

se práce soustředí na děti vystavené přímo i nepřímo domácímu násilí a tyto skupiny dětí 

jsou porovnány. Popsány jsou externalizující a internalizující projevy dopadu násilí na děti, 

a to v souvislosti s věkem i pohlavím. Práce popisuje také vztah dětí s rodičem, který je 

původcem násilí i problematiku transgeneračního přenosu násilí. Následně jsou představeny 

mediátory ovlivňující to, jak závažné dopady bude prožívané násilí na dítě mít. 

Ve výzkumné části práce je navržen výzkum kvantitativního i kvalitativního charakteru 

zabývající se zmapováním dopadů vystavení domácímu násilí u dětí v České republice. 

Výzkum prozkoumává také souvislost syndromu CAN a vystavení domácímu násilí u těchto 

dětí. 
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domácí násilí, děti, rodina, syndrom CAN 

  



 

 

Abstract 

This bachelor thesis introduces the topic of children exposed to domestic violence 

and impacts of such violence on these children. Firstly, domestic violence, its forms and 

used terminology is briefly described. Then it compares the consequences of domestic 

violence and of CAN syndrome. The thesis then focuses on children as primary and 

secondary victims of domestic violence and it compares these two groups. Externalizing and 

internalizing behaviours as the outcomes of exposure to domestic violence are described 

with age and gender as moderators. The children’s relationships with their parents who are 

the perpetrators and the issue of intergenerational transmission of violence is also described. 

Eventually, the thesis presents mediators which influence the severity of outcomes 

of exposure to domestic violence. The research part of this thesis is based on the proposal 

of both quantitative and qualitative research which aims to map out the outcomes 

of exposure to domestic violence on children in the Czech Republic. The relationship 

between CAN syndrome and exposure to domestic violence on these children is also 

explored. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá tématem domácího násilí v rodině ve vztahu k dětem, které 

v takovéto rodině vyrůstají a jsou tak tomuto násilí vystaveny ať už přímo nebo nepřímo 

jako „pouzí“ svědci. Rodiče si totiž často myslí, že děti o probíhajícím násilí neví, pokud mu 

nejsou přímo přítomny, což ale bohužel ve většině případů není pravda. Dítě, i když je 

zavřené ve svém pokoji, tak často hádky slyší, vidí zranění, vnímá atmosféru v rodině 

a vztah rodičů, který obvykle není ideálním vzorem. Výzkumy ukazují, že v podstatě není 

rozdíl, jestli je dítě přímou obětí násilí nebo násilí není obráceno přímo proti němu, ale je 

v rodině přítomno. Přitom bohužel stále především laická veřejnost o těchto zjištěních neví 

a nevnímá děti z násilných rodin jako příliš ohrožené, dokud i ony samy nebudou mít na těle 

modřiny. Z tohoto důvodu jsem si vybrala téma své práce, které se soustředí na dítě jako 

hlavní oběť domácího násilí probíhajícího v jeho rodině. Jejím cílem je tedy komplexně 

popsat tuto problematiku, představit všechny dopady a projevy následků násilí u dětí, 

největší rizika do budoucna, ale také mediátory, které určují, jak závažné budou dopady 

vystavení domácímu násilí. Všechny tyto informace je následně možné využít ve službách 

zaměřených na pomoc obětem či ohroženým domácím násilím a poskytnout tak dítěti 

adekvátní pomoc a podporu. 

Ve své práci se zabývám dítětem, přičemž dítě chápu jako jedince od narození až do 

dovršení 18 let. Tato definice je všeobecně přijímaná a vychází mimo jiné například 

z Úmluvy o právech dítěte z roku 1989. Zároveň také používám pojem rodina, kterou v této 

práci vnímám jako prostředí, ve kterém dítě po určitou část svého života vyrůstá, je na ní 

závislé a její součástí je jeho primární pečovatel. Neomezuji se tedy pouze na biologické 

rodiče či sezdané páry, jelikož domácí násilí se vyskytuje ve všech typech vztahů a pokud je 

ve vztahu přítomno dítě, pak je násilím vždy také ohroženo. 

V literárně přehledové části práce se budu nejdříve zabývat obecným úvodem 

k domácímu násilí, představením různých názvů, které především zahraniční autoři pro 

popis této problematiky používají. Krátce představím také různé formy domácího násilí. 

V další kapitole popíši podobnosti a rozdíly mezi oběťmi syndromu CAN a oběťmi 

domácího násilí a budu se také věnovat tzv. Double Whammy efektu, který je do češtiny 

překládán jako efekt dvojí pohromy. Následně porovnám děti jako přímé a nepřímé oběti 

domácího násilí a poukáži především na podobnosti, které mezi těmito skupinami jsou. 
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Poté navážu kapitolou zaměřenou na důsledky domácího násilí a jejich projevy, a to také 

s ohledem na vývojové období dítěte. Zabývat se budu i vztahem dětí k jejich násilným 

rodičům či transgeneračním přenosem násilí. Následně představím výsledky studií 

zabývajících se velmi diskutovaným tématem rozdílnosti dopadů domácího násilí na chlapce 

a na dívky. Závěr této části mé práce je věnován různým faktorům a mediátorům, které 

ovlivňují závažnost dopadů násilí na dítě. 

Ve druhé části práce představím návrh výzkumného projektu, jehož cílem je odpovědět 

na otázky vycházející z teoretické části práce. Mezi ty patří například rozdílnost dopadů 

domácího násilí na chlapce a dívky, porovnání množství a druhů psychických obtíží dětí 

z rodin s násilím s dětmi vyrůstajícími bez domácího násilí nebo také porovnání dětí různých 

věkových kategorií v souvislosti s psychickými obtížemi. Zmapován bude také vztah 

syndromu CAN s vystavením domácímu násilí. Psychické problémy dětí budou měřeny 

pomocí dotazníků, které se zaměřují na depresivita, úzkost a úzkostlivost a na sebepojetí 

dítěte. S dětmi budou provedeny také polostrukturované rozhovory, které budou sloužit 

k získání podrobnějšího pohledu a pochopení dětí, které žily nebo stále žijí v této obtížné 

situaci. 

Cílem mé práce je tedy nabídnout komplexní pohled na problematiku domácího násilí 

ve vztahu k dětem, které jsou mu vystaveny. Existuje mnoho prací zabývajících se určitými 

aspekty této problematiky, ale pouze minimum z nich se snaží popsat celou tuto oblast jako 

celek. Mým cílem je tedy nabídnout dostatečně odbornou publikaci, která na poměrně 

malém prostoru představí celistvý pohled na dítě jakožto oběť domácího násilí. 

V této práci jsem vycházela převážně ze zahraničních odborných zdrojů, a to především 

z elektronických článků a studií. Využívala jsem také české odborné publikace nebo 

statistiky zveřejněné organizacemi, jejichž cílem je pomoc a podpora obětí domácího násilí. 

Zdroje použité v této práci jsou citovány dle citační normy APA. 
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Literárně přehledová část 

1 Domácí násilí 

Domácí násilí je bohužel velmi rozšířený problém. Podle první velké celosvětové 

studie, kterou uskutečnil Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) v roce 2006, 

je domácím násilím po celém světě momentálně ohroženo zhruba 275 miliónů dětí, přičemž 

se jedná pouze o odhad a celkové číslo je pravděpodobně ještě vyšší (UNICEF & The Body 

Shop International, 2006). 

V České republice má podle výzkumu agentury STEM z roku 2006 osobní zkušenost 

s domácím násilím mezi partnery 23 % respondentů, z nichž 13 % uvedlo, že se stalo obětí 

domácího násilí. Z těchto respondentů, kteří se stali oběťmi, uvedlo 57 %, že k projevům 

partnerského násilí docházelo přímo před dětmi. Výzkumu se zúčastnilo celkem 

1690 respondentů starších 15 let (STEM, 2006). O tom, že domácí násilí je vážný problém, 

svědčí také statistiky o vykázání násilné či ohrožené osoby z bytu nebo domu a z jeho 

bezprostředního okolí. Za rok 2019 bylo těchto vykázání Policií ČR provedeno 1256 (Bílý 

kruh bezpečí, 2020). 

Organizací, které se zabývají pomocí a ochranou osob ohrožených domácím násilím, 

je v České republice několik. Mezi nejznámější patří Acorus, z. ú., Rosa – centrum pro ženy, 

z. s. a také Centrum Locika, z. ú., které poskytuje pomoc přímo dětem ohroženým domácím 

násilím. V poslední době také přibývá různých programů pro jedince (muže i ženy) a páry, 

kteří mají problém se zvládáním vzteku a agresí ve vztazích a jsou sami ochotni tento 

problém řešit. 

V českém právním řádu je domácí násilí zakotveno v trestním zákoníku především 

jako Týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199) a Týrání svěřené osoby (§ 198), 

přičemž je zdůrazněno to, že osoby nemusí být jakkoli příbuzensky spjaty. Ochranou dětí, 

které se staly svědky domácího násilí, se pak zabývá zákon o sociálně-právní ochraně dětí  

č. 134/2006 Sb., kterým byl změněn zákon č. 359/1999 Sb., jenž zavazuje Orgán sociálně-

právní ochrany dětí zachovávat mlčenlivost o místě pobytu osoby ohrožené domácím 

násilím s nezletilými dětmi, čímž je zvýšena bezpečnost jak dětí, tak i jejich ohrožených 

pečovatelů. 
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1.1 Definice domácího násilí 

Všeobecně uznávaná definice domácího násilí v současné době neexistuje. Každý 

autor si ji upravuje podle toho, na co dává ve své teorii největší důraz. Domácí násilí tak, jak 

jej v současnosti vnímáme, překračuje hranice tradiční rodiny (tedy muže, ženy a dětí) 

a zahrnuje všechny osoby žijící ve společné domácnosti bez ohledu na to, zda mezi nimi jsou 

nebo nejsou pokrevní vazby. Může se tedy jednat o manžela a manželku, druha a družku či 

partnery v homosexuálních vztazích, což se označuje jako partnerské násilí. Dalšími 

složkami domácího násilí je pak generační násilí (zletilé či nezletilé děti páchají násilí vůči 

svým rodičům) a transgenerační násilí, které páchají zletilá nebo nezletilá vnoučata vůči 

svým prarodičům (Ševčík, Špatenková a kol., 2011). 

Domácí násilí je nejčastěji definováno jako asymetrický vztah, ve kterém jsou 

jednoznačně rozlišeny neměnné role oběti a agresora (násilníka). Odehrává se mezi lidmi 

sdílejícími společnou domácnost a dochází k uplatňování moci a kontroly nad druhou 

osobou (Ševčík, Špatenková a kol., 2011). Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí, 

která vznikla v roce 2004 s cílem zpracovat nový zákon na ochranu proti domácímu násilí 

(byl přijat jako zákon č. 135/2006 Sb. a změnil některé zákony v oblasti domácího násilí), 

určila čtyři znaky, které musí být splněny, aby se jednalo o domácí násilí: 

• opakování a dlouhodobost násilí, 

• eskalace, 

• jasné a neměnné rozdělení rolí, 

• neveřejnost (Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, 2011). 

Třetí bod (jasné a neměnné rozdělení rolí) je v současné době diskutován, jelikož je 

čím dál častější tzv. reciproční násilí, které tuto charakteristiku domácího násilí nenaplňuje. 

V budoucnu tedy bude možná nutné tyto body přeformulovat (Ševčík, Špatenková a kol., 

2011).  

Terminologie týkající se problematiky domácího násilí je poměrně chaotická a každý 

autor používá trošku jiný název pro popsání téměř stejné skutečnosti. Především 

ve Spojených státech amerických se chápání domácího násilí posunulo od názoru, že existuje 

jeden původce a jeden zasažený násilím k přesvědčení, že ve většině násilných vztahů 

dochází k recipročnímu násilí (Whitaker, Saltzman, Haileyesus & Swahn, 2007). Z hlediska 

důsledků pro dítě však nehraje toto rozlišení příliš roli, jelikož dítě je zasažené jako oběť  
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i jako svědek jakéhokoli typu násilí. Pro úplnost uvádím v následující podkapitole stručný 

popis různých pojmů, které se v odborné literatuře používají k popisu této problematiky. 

Ve své práci však budu dále používat především pojem domácí násilí, a to v širším smyslu 

zahrnujícím jakékoli násilí probíhající mezi dvěma jedinci sdílejícími společnou domácnost. 

1.2 Diferenciace pojmů 

Násilí v intimních vztazích (intimate partner violence) je v cizojazyčné odborné 

literatuře poměrně často používaný termín, který označuje různé formy násilí, ke kterým 

dochází mezi dvěma lidmi (nezávisle na sexuální orientaci), kteří spolu byli nebo jsou 

v intimním vztahu. Jedná se o kontinuum od jednoho ojedinělého násilného aktu až po 

pravidelně probíhající násilí, které může trvat i desítky let (Jones, 2016). Používání tohoto 

označení ale není příliš vhodné, jelikož naznačuje, že dané osoby spolu žijí v sexuálním 

vztahu. Domácí násilí však může probíhat mezi jakýmikoli osobami žijícími ve společné 

domácnosti a neomezuje se pouze na sexuální vztahy (i když často je sex využíván jako 

násilná či manipulační technika). 

Problematický název násilí v intimních vztazích lze nahradit podobným výrazem 

násilí v blízkých vztazích (interpersonal violence). Tento termín v sobě již neobsahuje 

nepřesnou konotaci intimního (sexuálního) vztahu zúčastněných a lépe tedy popisuje realitu 

domácího násilí. 

Podobné je také označení partnerské násilí (partner violence), které se používá stejně 

jako domácí násilí k popisu vztahu dvou lidí, jejichž role jsou dlouhodobě neměnné, a tedy 

jedna osoba je vždy v roli agresora (násilné osoby) a druhá v roli oběti a tyto osoby žijí 

ve společné domácnosti. Jedná se však o termín, který vymezuje jen úzkou oblast násilí mezi 

dvěma lidmi – partnery (manželem a manželkou, přítelem a přítelkyní atd.) a úplně 

vynechává všechny ostatní osoby v domácnosti, které jsou probíhajícím domácím násilím 

také zasaženy (rodinní příslušníci žijící ve stejné domácnosti nebo také osoby bez 

příbuzenského vztahu, ale žijící ve stejné domácnosti). Z tohoto důvodu se většinově užívá 

především obecnější pojem domácí násilí (Ševčík, Špatenková a kol., 2011). Tento termín 

ve své práci využívám i já, jelikož je dostatečně široký a nezahrnuje pouze původce násilí  

a oběť, ale spadají do něj také děti, které jsou násilí přítomny. 

Hlavně v USA je však stále častější (či se o něm spíše častěji mluví) tzv. obousměrné 

či reciproční násilí, ve kterém nejsou role v násilném vztahu pevně dané, ale střídají se. 
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Tento koncept je především prakticky těžce uchopitelný, jelikož nevysvětluje dynamiku 

vztahu a jednoznačně neurčuje, kdo je oběť a kdo násilník. Reciproční násilí rychleji 

eskaluje, a proto často končí zraněním buď jednoho, nebo obou zúčastněných. Tento fakt 

a také rozšířenost tohoto druhu násilí prezentuje výzkum Whitaker, Saltzman, Haileyesus 

a Swahn (2007), ve kterém polovina z více než 11 tisíc respondentů, kteří zažili ve vztahu 

násilí, uvedlo, že se jednalo o násilí reciproční. Jak jsem již zmínila v úvodu této kapitoly, 

v současnosti se k tomuto konceptu chápání domácího násilí přiklání stále více převážně 

zahraničních autorů, neboť se i z praktických zkušeností ukazuje, že pouze v malém 

množství vztahů jsou role přesně vymezeny na původce násilí a oběť. V České republice je 

však tento koncept teprve v začátcích a bude nejspíše ještě nějakou dobu trvat, než se stane 

všeobecně uznávaným. 

1.3 Formy domácího násilí 

V odborné literatuře neexistuje sjednocená typologie domácího násilí, což odpovídá 

tomu, že také každý agresor používá jiné techniky, jak udržet moc a převahu nad obětí. 

I přesto se dají určit základní společné formy násilí, které jsou v různých typologiích stejné. 

Patří mezi ně fyzické, psychické, ekonomické, sociální a sexuální násilí (Ševčík, Špatenková 

a kol., 2011), které v následujících odstavcích stručně popíšu. 

Fyzické násilí je pro mnohé lidi to hlavní, co si pod pojmem domácí násilí představí. 

Jedná se také o formu násilí, která je nejzjevnější, a tudíž nejsnáze odhalitelná. Jde o rozsáhlé 

spektrum chování, jehož cílem je druhému člověku pomocí fyzické síly ublížit nebo ho 

zastrašit či ohrozit. Prakticky se jedná například o bití rukama či různými předměty, mlácení  

o zeď, škrcení, u dětí pak jde například i o přehnané tělesné tresty. 

Psychické násilí je velmi častou a nebezpečnou formou domácího násilí, ale protože 

jeho důsledky nejsou z vnějšku příliš viditelné, tak je těžké ji odhalit (na rozdíl od násilí 

fyzického). Může se jednat o formu verbální (zesměšňování, podceňování, citové vydírání) 

nebo neverbální (např. zničení oblíbené hračky dítěte). Dítě se často také stává prostředkem 

pro uplatnění psychického násilí a dostává se tak přímo doprostřed násilného vztahu. 

Během ekonomického násilí si agresor vynucuje často úplnou kontrolu nad 

financemi oběti a celé rodiny. Oběť musí obvykle všechny své peníze odevzdávat a nemá 

k nim volný přístup. Všechny tyto praktiky jsou pro agresora cestou, jak získat moc nad 
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životem své oběti, která bez přístupu k financím nemá v podstatě možnost vlastního volného 

života. Často se oběti také bojí o finanční zabezpečení dětí. 

Sociální násilí zahrnuje jak zamezování stykům s přáteli, neustálou kontrolu, 

využívání dětí či jiných osob k nátlaku na ohroženou osobu, tak v krajním případě  

i naprostou izolaci od jakéhokoli sociálního kontaktu. 

Obětí sexuálního násilí se nejčastěji stávají lidé v partnerském vztahu, a to jak ženy, 

tak i muži. Jedná se o vynucení jakéhokoli sexuálního kontaktu bez souhlasu druhé strany. 

Agresor tento druh násilí využívá nejen k uspokojení svého sexuálního pudu, ale také 

k vynucení poslušnosti, kontroly a k ponížení. 

Ve společnosti převládá představa, že nejčastější formou domácího násilí je násilí 

fyzické, což pravděpodobně vychází z faktu, že tato forma je navenek nejlépe rozpoznatelná 

(Barvíková & Paloncyová, 2016). Podle statistik Informačního a poradenského centra 

o. s. ROSA – centra pro týrané a osamělé ženy z roku 2010, do kterých bylo zahrnuto 

203 klientek, které v daném roce centrum navštívily, ale byly všechny ženy (tedy 100 %) 

oběťmi psychického násilí. Fyzické násilí zažilo oproti tomu „pouze“ 74,9 % z nich, 65,5 % 

žen mělo zkušenost s ekonomickým násilím a se sexuálním násilím se ve svém vztahu 

setkalo 42,8 % zúčastněných žen (ROSA, 2011). I když jsou tyto údaje založené pouze 

na omezeném vzorku respondentek, tak tato čísla vyvracejí představu o domácím násilí 

jakožto převážně fyzickém násilí. 

Systematické zmapování klientely pobytových služeb Acorusu, z. ú. (centrum pro 

osoby ohrožené domácím násilím) v rámci projektu Tři pilíře bezpečí přineslo na tuto 

problematiku ještě podrobnější náhled. Výzkum byl proveden na základě údajů ze spisové 

dokumentace 360 klientek tohoto centra, jejichž průměrný věk byl 35 let. Výsledkem bylo 

zjištění, že nejčastěji se objevují kombinace všech typů násilí (v tomto výzkumu se domácí 

násilí dělilo na fyzické, psychické, sociální, ekonomické a sexuální) nebo o libovolnou 

kombinaci těchto forem násilí. Jen 5 % klientek uvedlo, že bylo obětí pouze jednoho druhu 

násilí (Barvíková & Paloncyová, 2016). 

Součástí sociálního, psychického i ekonomického násilí se pak často stávají také děti, 

které jsou využívány k manipulaci druhým partnerem. Pokorná (2008) také upozorňuje 

na to, že násilí často nekončí ani po rozvodu, dítě může být stále využíváno jako prostředek 

k dalšímu získání moci a kontroly nad obětí, čímž samozřejmě dítě velmi trpí. 
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2 Domácí násilí a syndrom CAN 

Ševčík, Špatenková a kol. (2011) ve své publikaci konstatují, že dítě jako přímá  

i nepřímá oběť partnerského násilí trpí takovými psychickými problémy, které jsou 

srovnatelné s problémy dětí, které jsou oběťmi syndromu CAN (Child Abuse and Neglect, 

do češtiny překládáno jako syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte). 

Zároveň bylo také zjištěno, že u 30-70 % rodin, v nichž dochází k násilí, se zároveň 

vyskytuje i syndrom CAN (Luftman, Veltkamp, Clark, Lannacone & Snooks, 2005). Tento 

značný rozptyl naznačuje potenciálně velký výskyt této problematiky. 

Děti vystavené domácímu násilí jsou také zároveň častěji vystaveny týrání a špatnému 

zacházení (maltreatement). Hamby, Finkelhor, Turner a Ormrod (2010) ve svém výzkumu 

zjistili, že dokonce s více než polovinou (56,8 %) z 4549 zúčastněných mladých 

respondentů, kteří byli svědky partnerského násilí, bylo během jejich života špatně 

zacházeno (nejčastěji se jednalo o zanedbávání). Platí také, že jedinci, kteří byli v dětství 

zanedbáváni či zneužíváni, budou v dospělosti pravděpodobněji páchat násilí vůči 

partnerovi či partnerce než lidé, kteří v dětství žádné problémy neměli (Milaniak & Widom, 

2015).  Do souvislosti dávají tato zjištění Widom, Czaja a Dutton (2014), kteří ve své studii 

zjistili, že pokud se stal jedinec v dětství obětí syndromu CAN, tak pak je také větší 

pravděpodobnost, že se stane buď obětí nebo násilníkem v partnerském vztahu. 

Tyto výzkumy ukazují propojenost domácího násilí a syndromu CAN, které se 

vyskytují často spolu nebo navzájem podporují svůj výskyt. Tyto informace mají velké 

praktické využití a naznačují, že pokud je například rodina podrobena zkoumání na základě 

podezření ze zanedbávání dítěte, tak by měl být zároveň zjišťován i možný výskyt domácího 

násilí. 

2.1  Syndrom CAN 

Child abuse and neglect (CAN), do češtiny překládán jako syndrom týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte, je podle Dunovského, Dytrycha, Matějčka a kol. 

(1995, s. 24) jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé (případně i nevědomé) jednání 

rodiče, vychovatele anebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo 

odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně 

způsobuje jeho smrt. Jedná se o multifaktoriální a složitý společenský problém, do kterého 

patří fyzické i psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání a systémové týrání 
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(Vaníčková, Hadj-Moussová & Provazníková, 1995). Child abuse, tedy zneužívání dítěte 

odkazuje na aktivní formu ubližování dítěti a druhá část názvu, tedy neglect (zanedbávání) 

zahrnuje spíše pasivní formu ubližování neboli nedostatečnou péči o dítě (Matoušek, 2017). 

Závažnými negativními následky syndromu CAN se zabývalo velké množství studií 

(např. Jonson-Reid, Kohl & Drake, 2012; Mills, Kisely, Alati, Strathearn & Najman, 2016; 

Vachon, Krueger, Rogosch & Cicchetti, 2015). Mezi nejčastěji zmiňované psychické  

a sociální problémy, které jsou vyvolány týráním, zneužíváním či zanedbáváním dítěte patří 

především rozvoj posttraumatické stresové poruchy, deprese, úzkost, zneužívání 

návykových látek, vysoká agresivita a sebepoškozující chování, které může končit 

až sebevraždou. Závažná je také možnost transgeneračního přenosu syndromu CAN, tedy 

předpoklad, že rodič, který byl v dětství týraný či zanedbávaný, bude týrat nebo zanedbávat 

také své dítě.  

Widom, Czaja a DuMont (2015) ve své studii upozornili na to, že záleží na typu týrání, 

které dospělý ve svém dětství zažíval. Hypotéza transgeneračního přenosu byla totiž v tomto 

výzkumu podpořena jen částečně, jelikož pouze ti respondenti, kteří v dětství zažívali 

sexuální zneužívání a zanedbávání signifikantně častěji zneužívali či zanedbávali své vlastní 

děti (v porovnání s kontrolní skupinou bez výskytu syndromu CAN). Transgenerační přenos 

se nepotvrdil u fyzického týrání. Oproti tomu Yang, Font, Ketchum a Kim (2018) ve své 

studii zjistili, že právě matčina historie fyzického týrání v dětství zvyšovala 

pravděpodobnost, s jakou budou tyto matky fyzicky zanedbávat či zneužívat své potomky. 

2.2 Rozdíly a podobnosti mezi oběťmi CAN a oběťmi domácího násilí 

Děti jako oběti domácího násilí (ať už přímé nebo nepřímé) jsou ohroženy velkým 

množstvím negativních psychických, emocionálních i sociálních následků. Jak jsem již 

uvedla v úvodu této kapitoly, vykazují velmi podobné symptomy jako děti, u kterých byl 

diagnostikován syndrom CAN (Ševčík, Špatenková a kol., 2011). Výskyt domácího násilí 

se také často přímo překrývá s výskytem týrání dětí (Hamby et al., 2010). Jak výzkumně 

dokazuje Hartley (2004), čím častější jsou násilné akty v rodině, tím pravděpodobnější je 

zároveň zanedbávání dětí, které v těchto rodinách vyrůstají. Důvodem je obvykle matčino 

selhání dostatečně se o dítě starat, chránit ho před násilím a také celkový nedostatek dohledu 

nad dítětem.  
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Z tohoto důvodu a také proto, že způsob řešení situací domácího násilí a týrání dítěte, 

stejně tak jako terapeutický přístup k takto ohroženým dětem je velmi podobný, někteří 

autoři navrhují, že je-li dítě svědkem partnerského násilí, tak má být situace posuzováno jako 

špatné zacházení, a tedy jako součást syndromu CAN (Henry, 2018). V České republice už 

k tomuto sloučení došlo v roce 2010, kdy byl v souladu se stanoviskem Světové 

zdravotnické organizace Policií ČR a Ministerstvem vnitra ČR přijat závěr, že dítě, které je 

svědkem domácího násilí, je také obětí a je psychicky týráno (Linhart, 2010). 

2.3 Double Whammy efekt 

Termín Double Whammy effect obecně označuje kombinaci dvou nepříznivých sil či 

okolností. Ve smyslu současného výskytu a týrání dítěte a dítěte v pozici svědka domácího 

násilí jej jako první použili Hughes, Parkinson a Vargo (1989), kteří porovnávali skupinu 

dětí, které byly vystaveny oběma situacím s dětmi, které byly pouze týrány, a pak také  

s kontrolní skupinou, která násilí vůbec nezažila. U první skupiny se vyskytovalo 

signifikantně více problémového chování než u ostatních zkoumaných skupin (Hughes, 

Parkinson & Vargo, 1989). 

Předpokládá se tedy, že dítě, které je obětí Double Whammy efektu je ještě více 

ohroženo všemi negativními důsledky plynoucími z obou jevů. Tento názor je různými 

studiemi jak podporován, tak také rozporován. Moylan et al. (2009) uvádí, že pokud se oba 

patologické jevy vyskytují zároveň (dual exposure), tak mají kumulativní charakter, a tedy 

i kumulativní vliv na výskyt externalizujícího i internalizujícího problémového chování 

v adolescenci. V této studii se jednalo o konzistentní prediktor všech zkoumaných druhů 

problematického chování. Oproti tomu, pokud bylo dítě vystaveno jen domácímu násilí nebo 

bylo jen zanedbáváno, tak se jednalo o prediktor pouze některých druhů problematického 

chování (chyběla zde delikvence a deprese). K podobnému závěru dospěli ve své tzv. mega-

analýze také Sternberg, Baradaran, Abbott, Lamb a Guterman (2006). Konkrétně se jednalo 

o zjištění, že týraní svědci domácího násilí vykazovali o 187 % častěji internalizující 

problémové chování než děti pocházející z rodin bez násilí, o 117 % častěji než týrané děti 

a o 38 % častěji než děti vystavené domácímu násilí. U externalizujícího problémového 

chování byl pak Double Whammy effect potvrzen jen u dětí od 4 do 9 let (Sternberg, 

Baradaran, Abbott, Lamb & Guterman, 2006). 

Kanadská studie výzkumníků Lefebvre, Van Wert, Black, Fallon a Trocmé (2013) 

oproti tomu ukázala, že současný výskyt expozice domácímu násilí a nějaké formy týrání 
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sice vedl k častějším externalizujícím i internalizujícím problémům, ale pouze v porovnání 

se skupinou dětí, které byly „pouze“ vystaveny domácímu násilí. Ve srovnání s dětmi, které 

byly jen týrány, se rozdíl neprojevil. 

Sousa et al. (2011) ve své longitudinální studii zjišťovali, zda duální vystavení (tedy 

dítě zároveň týrané i vystavené domácímu násilí mezi primárními pečovateli) má vliv 

na kvalitu vazby mezi rodičem a dítětem (attachment) a následně na antisociální chování 

v adolescenci. Z výzkumu vzešlo, že i když si děti duálně vystavené vytvořily s rodiči méně 

kvalitní vazbu, než děti buď pouze týrané, nebo pouze vystavené násilí, tak kvalita této vazby 

neměla vliv na výskyt antisociálního chování v adolescenci. Dalším výzkumem, jehož 

výsledky popírají Double Whammy effect, je metaanalýza od autorů Sternberg et al. (1993), 

ve které nebyly nalezeny žádné signifikantní rozdíly v množství vykazovaných 

internalizovaných či externalizovaných problémů mezi dětmi týranými, svědky násilí ani 

mezi týranými svědky násilí (oběťmi Double Whammy efektu). 

Z výsledků uvedených studií tedy vyplývá, že se rozhodně nejedná o problematiku, 

která by byla jednoznačně popsána a pochopena. Double Whammy efekt v souvislosti 

s vystavením domácímu násilí a syndromem CAN dosud není dostatečně ověřen a autoři se 

v odpovědi na otázku jeho existence rozcházejí. Lidé pracující s touto klientelou by si však 

možnosti přítomnosti tohoto efektu u dětí určitě měli být vědomi, aby jim mohli případně 

poskytnout potřebnou zvýšenou péči. 
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3 Dítě a domácí násilí 

Na závažnost problematiky dětí a domácího násilí poukazuje Roční výkaz o výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí za rok 2018. Podle této statistiky Ministerstva práce  

a sociálních věcí bylo za rok 2018 nahlášeno 4358 chlapců a 4820 dívek, kteří byli týráni, 

zneužíváni či zanedbáváni (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018). Do této statistiky 

byly započítány děti, jež byly oběťmi buď fyzického nebo psychického týrání, sexuálního 

zneužívání, dětské pornografie či prostituce anebo zanedbávání. 

Není pochyb, že domácí násilí v rodině, ve které vyrůstají děti, jež jsou jeho svědky 

nebo i přímými oběťmi, má negativní vliv na jejich psychosocioemocionální vývoj. 

Důsledky vývoje v takovémto prostředí jsou rozsáhlé a často se promítají až do dospělosti. 

Holt, Buckley a Whelan (2008) na základě své analýzy literatury zabývající se domácím 

násilím ve vztahu k dětem konstatovali, že je u těchto dětí zvýšené riziko psychického, 

fyzického i sexuálního zneužití a pravděpodobněji se u nich budou také objevovat 

emocionální a behaviorální problémy. Tato studie je jednou z mnoha, která ukazuje, že 

následky vystavení partnerskému násilí jsou závažné, rozsáhlé a mohou nabývat různých 

podob. 

Problémy vyplývající z domácího násilí mohou začínat již v prenatálním období. Pokud 

je matka během těhotenství obětí násilí, pak se toto prožívané trauma a stres přenáší také 

na dítě. Již lidský plod totiž dokáže v prenatálním období vnímat zvuky, stejně tak 

i novorozenec dokáže rozeznávat vysoké a hluboké tóny či hlas své matky (Vágnerová, 

2012). Hádky, křik a celkově probíhající násilí v rodině tak může negativně ovlivnit už  

i raný vývoj dítěte.  

Na variabilitu důsledků domácího násilí pro dítě a porozumění důvodům této variability 

se ve své analýze zaměřily Hungerford, Wait, Fritz a Clements (2012), jejichž snahou bylo 

také určit mediátory, které způsobují lepší přizpůsobení se a fungování dítěte, které bylo 

vystaveno domácímu násilí. Autorky z analýzy zjistily, že dosavadní výzkumy určily jako 

tyto mediátory především pocit emocionálního bezpečí dítěte, který vyplývá z efektivního 

rodičovství, a především z dobrého psychologického zdraví matky, která je přímou obětí 

násilí. Pokud je matka depresivní či trpí PTSD (posttraumatic stress disorder, česky 

posttraumatická stresová porucha), pak není schopná o dítě adekvátně pečovat a alespoň 

částečně tak zamezit rozvoji negativních následků domácího násilí (Hungerfold Wait, Fritz 

& Clements, 2012). 
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Dítě vyrůstající v rodině s probíhajícím domácím násilím může také samo vykazovat 

známky posttraumatické stresové poruchy: problémy se spánkem (špatné usínání, časté 

buzení), problémy s jídlem (odmítání jídla, zvracení) nebo častý pláč a vysokou 

podrážděnost. Diagnostika této poruchy je však především u předškolních dětí velmi obtížná, 

jelikož je závislá na rozhovoru s primárním pečovatelem dítěte, který výskyt symptomů 

posuzuje. Pátá edice Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) proto 

přidala subtypy této poruchy, které rozlišují kritéria s ohledem na věk a jenž jsou velmi 

nápomocné při diagnostice PTSD u dětí mladších i starších 6 let (Kocourková & Kotek, 

2017). 

Velké množství studií se zaměřuje na vliv partnerského násilí na vývoj vazby 

(attachment) dítěte a matky a na externalizující i internalizující problémy dětí. Levendosky, 

Bogat, Huth-Bocks, Rosenblum a von Eye (2011) zkoumali matky od doby jejich těhotenství 

až do věku 4 let dítěte, přičemž zjistili, že u 56 % dětí se jednalo o nejistý typ vazby, která 

byla dána násilím v rodině a také nízkým příjmem rodiny. Naopak bezpečná vazba mezi 

matkou a dítětem je mediátorem negativních důsledků domácího násilí a dokáže zabránit 

tomu, aby dítě tuto formu vztahu převzalo jako normu do svého vlastního partnerského 

vztahu (Houston & Grych, 2016). K opačnému výsledku však ve svém výzkumu dospěli 

Gustafsson, Brown, Mills-Koonce a Cox (2017). Ti uvádějí, že pokud se v rodině vyskytuje 

fyzické násilí, pak se statisticky pravděpodobněji jedná o nejistý typ vazby mezi dítětem 

a matkou, a to bez ohledu na to, zda se matka chová citlivě a vytváří pro dítě bezpečné 

prostředí, což by v normální rodině vedlo k vytvoření bezpečné vazby. Respondenti v této 

studii však byli většinově pachatelé recipročního násilí, což mohlo výsledky zkreslit. 

3.1 Dítě jako oběť domácího násilí 

K přímé viktimizaci dítěte dochází v okamžiku, kdy je přímo proti němu směřována 

jakákoli forma násilí ze strany rodiče či pečovatele (Ševčík, Špatenková a kol., 2011). 

Nejčastěji se jedná o fyzické a psychické násilí a také o sexuální zneužívání. S domácím 

násilím směřovaným proti dětem se pojí také další přidružené problémy jako je zanedbávání, 

zneužívání, týrání anebo citová deprivace. Podrobněji je souvislost mezi syndromem CAN 

a domácím násilím popsána v kapitole 2.  

Dítě ale nemusí být primární obětí agresora, často se do útoku mířeného obvykle proti 

matce dostane ve snaze ji chránit nebo útoku zabránit. Často se také násilí objevuje jako 
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součást nepřiměřených trestů ze strany agresivní osoby, které mají za cíl dítě vychovávat 

(Barvíková & Paloncyová, 2016).  

Protože se násilí v rodině často stane postupem času normou, mnohdy se také stává, 

že i sama matka dítě nepřiměřeně silně trestá, jelikož tento způsob řešení situací začne 

pokládat za normální. Důvodem takového matčina chování může být také snaha zavděčit se 

svému partnerovi a vyhnout se tak násilí z jeho strany (Bednářová, Macková, Wünschová 

& Bláhová, 2009). 

3.2 Dítě jako svědek domácího násilí 

Za svědka domácího násilí považujeme takové dítě, které není přímou obětí násilí, ale 

je vystaveno probíhajícímu násilí mezi osobami žijícími ve stejné domácnosti jako dítě. Toto 

dítě je tzv. sekundárně viktimizováno (Ševčík, Špatenková a kol., 2011). Dítě může násilí 

buď přímo vidět, slyšet jej nebo vidět následky na svém pečovateli (např. zranění matky). 

Pro děti je tedy velmi traumatizující vyrůstat v prostředí, ve kterém dochází k jakékoli formě 

násilí a obvykle se uvádí, že důsledky vývoje v takovémto prostředí jsou obdobné jako 

následky u dětí, jež jsou či byly přímou obětí násilí (Sobotková, 2016). 

Stejně jako přímé oběti partnerského násilí, tak také děti-svědci jsou často svými 

pečovateli zároveň také zanedbávány, což může vézt až ke vzniku syndromu CAN. Dokládá 

to například studie Hamby et al. (2010), ve které bylo 33,9 % dětí z celkového počtu 

4549 respondentů během posledního roku svědkem domácího násilí a zároveň bylo 

zanedbáváno (ve srovnání s 8,6 % dětí, v jejichž rodinách k násilí nedocházelo, ale byly 

zanedbávány). 

To, že jsou děti, jejichž primární pečovatel je obětí domácího násilí zanedbávány není 

příliš překvapující. Obvykle se jedná o matku, která sama žije v atmosféře neustálého 

nebezpečí, strachu a stresu o sebe samotnou i o své děti, a proto pro ni není jednoduché 

zajistit dítěti kvalitní péči, stanovit mu pevné hranice, sytit jeho emocionální potřeby nebo 

dodržovat pravidelný denní režim. Je také prokázáno, že matky, které jsou týrány svými 

partnery, častěji trpí depresí než běžná populace (Rakovec-Felser, 2014). Depresivní matka 

není schopna se o dítě plnohodnotně starat, je unavenější, pomalejší, méně důsledná 

ve výchově a má nižší toleranci stresu. Pro dítě je pak celé domácí prostředí velmi matoucí 

a vztah k rodičům bývá v takovém případě ambivalentní – oba přirozeně miluje, ale zároveň 
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pociťuje strach, vztek, bezmoc či nepochopení (Bednářová, Macková, Wünschová 

& Bláhová, 2009). 

3.3 Porovnání dětí jakožto svědků a přímých obětí násilí 

V dnešní době je už mezi odborníky široce uznávaný názor, že i pokud je dítě „pouze“ 

svědkem domácího násilí, tak je také bráno jako oběť. Již v první kapitole této práce jsem 

zmínila ustanovení z roku 2010, které oficiálně označilo děti coby svědky domácího násilí 

jako oběti psychického týrání (Linhart, 2010). 

Jak vystavení, tak také přímé zažívání domácího násilí může v dětech vyvolávat 

symptomy PTSD a snižovat pocity bezpečí a bezpečné atmosféry (Rakovec-Felser, 2014). 

V meta-analýze 118 studií autorek Kitzmann, Gaylord, Holt a Kenny (2003), ve které byly 

porovnávány mimo jiné také výsledky studií zaměřující se na dětské svědky a děti vystavené 

buď verbálnímu, nebo fyzickému násilí, se ukázalo, že mezi těmito skupinami nebyl žádný 

signifikantní rozdíl v četnosti různých vykazovaných problémů. 

U dětí, v jejichž rodinách dochází k domácímu násilí, je samozřejmá a nutná 

co nejdřívější intervence, podpora a terapeutická péče, a to bez ohledu na to, zda jsou svědky 

či přímými oběťmi. Důsledky vývoje v takovémto prostředí jsou pro oba typy dětí téměř 

stejné, kvůli čemuž mezi těmito skupinami dětí většina českých i zahraničních odborných 

publikací nerozlišuje. U dětí jakožto přímých svědků existuje větší ohrožení pouze v oblasti 

somatických zranění a potíží, které mohou plynout z fyzických útoků a napadení. 

Obě skupiny dětí, svědci i přímé obětí, mají tedy svá určitá specifika, především 

v souvislosti s délkou trvání domácího násilí. Celkově ale převažují spíše podobnosti mezi 

těmito skupinami, jelikož jak se ukazuje z výzkumů, dopady a projevy tohoto násilí jsou 

téměř stejné a spíše se liší u každého dítěte, což je dáno jeho resiliencí, sociální oporou atd. 

Z těchto závěrů tedy vyplývá, že bez ohledu na typ vystavení domácímu násilí, je potřeba 

dítěti zajistit kvalitní péči a prostředí, ve kterém se bude moci cítit v bezpečí. 
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4 Důsledky domácího násilí pro dítě 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, důsledky domácího násilí pro děti jemu vystavené 

a pro děti jakožto primární oběti jsou natolik podobné, že tyto dvě skupiny nebudu 

v následujícím textu rozlišovat. 

Na začátku kapitoly bych také ráda uvedla, že není samozřejmé, že dítě, jež má nějakou 

zkušenost s domácím násilím bude mít jakékoli negativní projevy v chování či psychické 

problémy. To, jak velký bude mít tato situace na vývoj dítěte vliv, záleží nejen na její 

intenzitě a frekvenci, ale také na predispozicích samotného dítěte (jeho věku, ve kterém 

násilí začalo, jeho osobní resilienci) a také na osobnostních charakteristikách matky 

(Barvíková & Paloncyová, 2016). Výzkumně bylo toto přesvědčení potvrzeno například 

v meta-analýze 15 studií zabývajících se dopady domácího násilí na dítě, ve které jak věk 

dítěte, tak jeho temperament a způsob vyrovnávání se se stresovou situací měli vliv na to, 

jaké bude mít násilí následky (Sternberg, Baradaran, Abbott, Lamb & Guterman, 2006).   

Děti vykazují problémové chování, i pokud byla násilí vystavena pouze jeho matka 

v době těhotenství. Tyto informace plynou z metaanalýzy 7 studií  

o celkovém počtu 12 250 párů matka-dítě, která potvrdila, že u dítěte, jenž bylo prenatálně 

vystaveno násilí, je 2x větší pravděpodobnost, že se u něj vyvinou externalizující problémy 

než u dítěte, jehož matka násilí nezažila. Pro projevy internalizujících problémů se jednalo 

o 1,9x větší pravděpodobnost (Silva, Lemos, Andrade & Ludermir, 2018). 

Pokud se jedná o závažnou formu násilí, tak pak i novorozenci do 1 roku věku vykazují 

známky traumatu, což vyplynulo z kvalitativní studie 48 dyád matka-dítě (Bogat, DeJonghe, 

Levendosky, Davidson & von Eye, 2006). Během prvního roku života se dítě také naučí 

rozeznávat a reagovat na emoci strachu, kterou vidí u svého pečovatele (Leppaenen 

& Nelson, 2012). Pokud tedy dítě již téměř od narození zažívá (nebo rozeznává u svého 

rodiče) pocity strachu a nezažívá příliš atmosféru bezpečí a lásky, tak tyto rané negativní 

zážitky s blízkými vztahy ovlivní jeho vnímání vztahů v dospělosti. Jedinec bude ve svém 

prostředí a ve vztazích nejistý, jelikož nebude vědět, zda může ostatním důvěřovat (Osofsky, 

2018). 

V následujících podkapitolách se budu věnovat nejdříve dopadům domácího násilí 

na dítě v různých vývojových stádiích, jelikož v každém věku jsou dopady ovlivněny jeho 

vývojovými potřebami a specifiky. Dále se budu zabývat internalizujícími  

a externalizujícími projevy problémů dětí, které plynou z vystavení domácímu násilí. Toto 
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rozdělení je v odborné literatuře nejčastěji používané pro popis důsledků domácího násilí,  

a proto ho budu ve své práci také používat. Pak také stručně popíšu specifika vztahu dětí 

s násilným rodičem a tzv. transgenerační přenos násilí, který je asi největším rizikem 

plynoucím z vystavení domácímu násilí a na kterém se shoduje většina odborníků. 

4.1 Dopady domácího násilí dle vývojových stádií dítěte 

Je samozřejmé, že v každém vývojovém období jsou potřeby dítěte rozdílné a také 

jeho odolnost vůči jejich nenaplnění je různá. Proto se také dopady domácího násilí částečně 

liší podle období, kdy k němu v jedincově životě začne docházet. Obecně se uvádí, že čím 

je dítě mladší, tím je pravděpodobnější, že dítě samo se stane v dospělosti buď obětí násilí, 

nebo agresorem. Důvodem je, že dítě, které od malička vyrůstá v takovém prostředí, násilí 

převezme jako normu chování, bude se tak chovat i v dospělosti a může tedy dojít 

k tzv. transgeneračnímu přenosu násilí (Ševčík, Špatenková a kol., 2011). Takové dítě bude 

také již od malička vnímat okolní svět jako nepřátelský a nebude nasycena jeho bazální 

potřeba bezpečí, což se promítne do jeho dalšího života a vztahů (Pokorná, 2008). 

Následující popis jednotlivých vývojových fází je velmi stručný, uzpůsobený účelům 

této práce a rozhodně nepopisuje celou komplexnost a složitost psychosociemocionálního 

vývoje jedince. Cílem je pouze krátce charakterizovat jednotlivá období a uvést je 

do souvislosti s možnými důsledky domácího násilí v daném věku. 

4.1.1 Kojenecké období 

V kojeneckém období (0-1 rok) je dítě plně závislé na své matce a na její péči, díky 

které získává základní důvěru ke světu a pocit bezpečí a jistoty. Důležitá je také dostatečná 

stimulace dítěte různými podněty, což souvisí na adekvátním fungování matky, která 

obvykle zajišťuje přísun těchto podnětů. Během prvních měsíců života se také vyvíjí vazba, 

jejíž bezpečnost pak určuje také budoucí vztah dítěte k sobě i k ostatním (Vágnerová, 2012). 

Z těchto poznatků tedy vyplývá, že již od prenatálního období je pro správný vývoj 

dítěte nejdůležitější jeho matka (či osoba, která se chová mateřsky), a pokud není schopná 

naplňovat všechny jeho potřeby, tak dochází k nepříznivému vývoji až deprivaci. Bohužel 

matka, která sama žije ve strachu z partnerského násilí nebo trpí psychickými problémy, 

pravděpodobně nebude schopná o dítě plnohodnotně pečovat. 

Matky zažívající domácí násilí žijí ve stálém stresu a strachu o sebe a také o své dítě, 

takže si s ním často nedokážou vytvořit bezpečnou vazbu (Buchanan, Power & Verity, 
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2014). Dopad násilí na dítě v tomto věku se může projevovat jako externalizující 

problémové chování (zvýšená plačtivost, agresivita) nebo naopak jako přílišná inhibovanost 

(odtažitost, nedostatečná vzrušivost, nereagování na podněty), dále jsou možnými projevy 

také poruchy spánku a příjmu potravy – odmítání jídla (Bednářová, Macková, Wünschová 

& Bláhová, 2009; Levendosky, Leahy, Bogat, Davidson & von Eye, 2006; Sancho-

Rossignol et al., 2018). 

4.1.2 Batolecí období 

Batolecí věk (1-3 roky) je charakterizován osamostatňováním se dítěte, je to období 

autonomie. Batolata jsou samostatnější, prozkoumávají svět, ale zároveň ke konci tohoto 

období bývají velmi fixována na pravidla, neboť pro ně představují řád, ve kterém vidí 

jistotu a bezpečí. Dítě se snaží o sebeprosazení, usiluje o potvrzení svých kompetencí 

a zkoumá také své limity. S autonomizací souvisí také psychické i fyzické odpoutávání se 

od matky, která do této doby hrála nejdůležitější roli, čemuž napomáhá také zdravý vztah 

s otcem. Otcové obvykle dítěti zprostředkovávají jiné a nové zkušenosti, pomáhají rozvíjet 

jeho kompetence a samostatnost a také dávají více než matky důraz na dodržování pravidel 

(Vágnerová, 2012). 

Pokud dítě nevyrůstá v prostředí, které mu umožňuje bezpečně zkoumat své okolí  

a separovat se tak od matky, pak nemůže tato fáze vývoje správně proběhnout. Může 

docházet k opožďování řečového vývoje, ke zhoršení kognitivního vývoje a také 

k problémům v sociální oblasti jako například ve hře s vrstevníky a ve vztahu k ostatním 

dospělým lidem (Schnurr & Lohman, 2013). 

Pokud je v rodině násilnou osobou otec, tak výchova dítěte obvykle leží především 

na matce, muž se o dítě příliš nezajímá a netráví s ním kvalitní čas. Násilný otec v rodině 

nezastupuje takovou rodičovskou roli, jakou by měl a spíše v ní vytváří „vlastní svět“ 

s pravidly a omezeními, které vytváří atmosféru nejistoty a strachu. Dítě už v tomto období 

od otce přejímá manipulativní a agresivní techniky, které vnímá a pozoruje v jeho vztahu 

s matkou (Bednářová, Macková, Wünschová & Bláhová, 2009). 

4.1.3 Předškolní období 

Vágnerová (2012) charakterizuje předškolní období (3-6/7 let) jako věk, ve kterém 

si dítě stabilizuje svou pozici ve světě a také si svůj vztah ke světu diferencuje. 

Před logickým uvažováním převažuje fantazie a intuice, dominantní je egocentrismus. 

V sociální oblasti dochází k odpoutávání se od rodičů a k rozvoji vztahů s vrstevníky, což se 
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projevuje například ve hře. Jedinec však už musí mít vytvořený a internalizovaný určitý řád, 

který sociální chování upravuje. Rozvíjí se emoční inteligence (chápání pocitů svých 

i druhých lidí, porozumění komplexnějším emocím, regulace emočních projevů). I když 

v předškolním období dítě přijímá nové sociální role kamaráda či vrstevníka, tak jsou pro něj 

stále velmi důležití rodiče, které vidí až jako všemocné, identifikuje se s nimi a chce se jim 

podobat. 

Z této krátké charakteristiky předškolního období vyplývá, že dítě často pociťuje 

neadekvátní pocity viny za to, co se děje jeho rodiči, což je způsobeno jeho egocentrickým 

myšlením. Dalším výrazným důsledkem násilí jsou problematické vztahy s vrstevníky, 

a hlavně problémy ve hře (dítě je buď příliš agresivní, nebo naopak příliš inhibované a straní 

se ostatních). Dále také přejímání násilných norem z rodiny či problematické ambivalentní 

pocity vůči násilnému rodiči, který pro dítě sice představuje vzor, ale zároveň vnímá, 

že ubližuje druhému rodiči, což se mu nelíbí a může se pokoušet jej chránit. 

Podle Matouška (2017) je za nejrizikovější období pokládán právě předškolní věk 

(4-6 let), kdy dítě ještě nemá správně vytvořené vyrovnávací strategie se stresem a také ještě 

nedokáže plně chápat konflikty rodičů. S tímto názorem souhlasí také autorky z centra 

Acorus, které ve své publikaci uvádí, že dítě předškolního věku (3-5 let) je zcela závislé 

v hodnocení reality na svých rodičích, díky velké fantazii mohou být jeho úzkosti či strachy 

nepřiměřeně velké a časté jsou v tomto věku také silné pocity viny za to, co se děje jeho 

matce (Bednářová, Macková, Wünschová & Bláhová, 2009; Sobotková, 2016). Častá je 

v tomto období také psychosomatizace (enuréza, častá nemocnost, bolestí břicha, …). 

 Naopak již zmiňovaná metaanalýza čítající téměř dva tisíce setů dat autorů Sternberg, 

Baradaran, Abbott, Lamb a Guterman (2006) odhalila, že negativní následky domácího 

násilí jsou stejně rozsáhlé v každém věku dítěte a pouze u dětí od 7 do 14 let se projevily 

častější externalizující problémy oproti jiným věkovým skupinám. 

4.1.4 Školní období 

V odborné literatuře se období mezi přibližně 6 a 15 lety dělí na tři subfáze: raný školní 

věk, střední školní věk a starší školní věk (Vágnerová, 2012). Pro účely tohoto stručného 

přehledu vývoje dítěte a vlivu domácího násilí jsem se však rozhodla toto období souhrnně 

označit jako školní a stručně popsat zásadní vývojové změny v celém tomto období. 
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Toto období začíná důležitým mezníkem v životě každého jedince – nástupem 

do školy. Vývoj osobnosti dítěte je ve školním období z velké části ovlivňován právě školou, 

která formuje například sebepojetí a další nejen profesní směřování jedince. Dítě se oficiálně 

zařazuje do společnosti, musí prokázat a rozvinout své schopnosti a dovednosti a přijmout 

novou sociální roli školáka. Ve starším školním věku se jedinec dostává do první fáze 

dospívání, tedy pubescence, která s sebou přináší hlavně velké biologické změny. 

Od egocentrismu a fantazií se dítě posouvá ve svém uvažování ke konkrétním 

logickým operacím, je už schopno decentrace, konzervace a reverzibility a následně se 

ve starším školním věku dostává do poslední fáze vývoje myšlení, kdy již používá abstraktní 

logické operace a jeho myšlení tak už nic neomezuje. Rozvíjí se schopnost emoční regulace, 

a to především na základě vztahů s vrstevníky. Rodina je pro dítě stále důležitým bezpečným 

místem, které bere jako samozřejmost a její rozpad je v tomto období chápán jako velké 

ohrožení základní životní jistoty dítěte. Sebehodnocení a sebepojetí se vytváří na základě 

hodnocení školních výkonů, srovnávání s vrstevníky a jejich hodnocení (Vágnerová, 2012). 

Z hlediska důsledků domácího násilí může být problémové například řešení konfliktů, 

protože dítě nemá z rodiny správně naučené vzorce chování a může často přistupovat 

k agresi, kterou vidí v rodině. Za situaci doma se obvykle stydí, s nikým o ní nemluví  

a odmítá si domů vodit kamarády. Časté je také hledání jednoznačného viníka. V případě 

náhlého řešení situace (matka se rozhodne od otce odejít, rozvod) pro to dítě nemá 

pochopení. Především v kontaktu s vrstevníky se projevuje nedostatečná emoční regulace 

a schopnost adekvátně projevovat emoce. Stejně jako v předchozím vývojovém období se 

mohou děti buď sociálně izolovat od ostatních, nebo naopak být více agresivní. V období 

staršího školního věku se pak dítě doma často dostává do neadekvátní pozice, kdy v něm 

matka, která je obětí násilí, hledá oporu a nevědomě tak dítě nutí chovat se jinak, než je 

přirozené jeho věku (Bednářová, Macková, Wünschová & Bláhová, 2009). 

4.1.5 Období pozdní adolescence 

Období dospívání trvá dle Vágnerové (2012) od 10 roku do 20 let a dělí se na dvě 

subfáze: ranou adolescenci a pozdní adolescenci, přičemž každá trvá zhruba 5 let. Ranou 

adolescenci jsem zahrnula již do školního období, a proto se budu věnovat pozdní fázi 

adolescence, která trvá přibližně od 15 do 20 let. 

V tomto období prochází jedinec komplexním psychosociálním vývojem, rozvíjí se 

vrstevnické a také první partnerské vztahy, dospívající rozvíjí a nachází svou vlastní identitu, 
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snaží se nějak sebedefinovat a osamostatnit. Celá adolescence je charakteristická velkou 

emoční proměnlivostí, emoční reakce jsou méně přiměřené a až ke konci tohoto období 

dochází k jejich stabilizaci a zvládání. Socializace v období pozdní adolescence je typická 

přechodem „mezi dospělé“. V jednotlivých sociálních skupinách přijímá jedinec různé role 

a postavení. Rodina je nadále důležitá, i když je jedinec již spíše odpoután a jeho vztahy 

s rodiči jsou stabilizovány. Nejdůležitější je vrstevnická skupina, ve které se rozvíjí přátelské 

vztahy a je také nejvýznamnějším zdrojem opory (Vágnerová, 2012). 

Pro adolescenty z rodin, ve kterých dochází k domácímu násilí, je celý proces hledání 

vlastní identity a místa ve světě mnohem složitější. Nemají bezpečné rodinné zázemí, 

identifikační zdroje ani dobře zvládnuté sociální dovednosti. Může docházet k závažným 

problémům ve škole, silnému depresivnímu prožívání a s tím spojeným rizikem 

sebepoškozování a sebevraždy nebo ke zneužívání alkoholu či jiných návykových látek. 

Možností je také dřívější navazování partnerských vztahů, což může být pro jedince cesta, 

jak rychle uniknout z rodiny (Bednářová, Macková, Wünschová & Bláhová, 2009; Fagan 

& Wright, 2011; Sobotková, 2016). 

4.2 Internalizující a externalizující projevy dětí 

Když se hovoří o důsledcích domácího násilí, tak se v odborné literatuře zpravidla 

rozlišují internalizující a externalizující projevy dětí. Mezi internalizující projevy se řadí 

depresivita, úzkost, nadměrná starostlivost, nízké sebevědomí, pocity méněcennosti  

a beznaděje, uzavřenost či vyhledávání samoty (Matoušek, 2017; Moylan et al., 2010). 

Mezi externalizující symptomy potom patří zvýšená agresivita, problémy se 

zvládáním chování, impulzivita, hyperaktivita, delikvence anebo zneužívání návykových 

látek (Matoušek, 2017; Silva, Lemos, Andrade & Ludermir, 2018; Sobotková, 2016). 

Výzkumy zabývající se projevy dopadu domácího násilí na dítě se snaží zjistit  

a vyjasnit nejrůznější souvislosti mezi druhem projevu a věkem či pohlavím dítěte. 

Rozdílnými dopady domácího násilí na chlapce a na dívky se budu podrobněji zabývat 

v následující kapitole a z toho důvodu se nyní zaměřím na souvislosti s věkem dítěte. Známá 

tzv. mega-analýza 15 studií s celkovým počtem 1870 respondentů od autorů 

Sternberg et al. (2006) prokázala souvislost věku pouze s externalizujícími projevy u dětí 

ve věku 7-14 let. Novější kvantitativní longitudinální studie 2810 dětí v rozmezí věku 3-9 let 

při začátku výzkumu, který trval celkem 9 let a získávání dat bylo prováděno ve tříletých 
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intervalech, však prokázala jiné výsledky. Maneta, White a Mezzacappa (2017) v tomto 

výzkumu zjistili, že externalizující symptomy se se zvyšujícím věkem vytrácejí, a naopak 

internalizující problémy se zvýrazňují. Stejné výsledky vyplynuly také z metaanalýzy 

74 studií od autorů Vu, Jouriles, McDonald a Rosenfield (2016). 

Zajímavý longitudinální výzkum autorů Zarling et al. (2013) zjišťoval souvislost 

internalizujících a externalizujících projevů chování a emoční dysregulace, drsného 

výchovného stylu, psychického stavu matky a sebeposouzení dítěte. Výsledky této studie 

132 dětí ve věku 6-8 let a jejich matek naznačily, že pouze emoční dysregulace je 

mediátorem zároveň obou typů projevů. Drsný výchovný styl rodičů pak ovlivňoval vztah 

mezi vystavením domácímu násilí a externalizujícími symptomy. Naopak u psychického 

stavu matky a sebeposouzení dítěte se prokázal vztah pouze s internalizujícími projevy.  

Nejen tyto uvedené výzkumy naznačují velkou rozličnost v projevech problémového 

chování dětí vystavených domácímu násilí a jejich souvislosti s dalšími charakteristikami 

dětí. Není jednoduché určit, co ovlivňuje to, jaké symptomy a v jaké míře bude dítě 

vystavené domácímu násilí vykazovat. Téměř každý výzkum prezentuje nějakou novou či 

jinou souvislost, což může být dáno individuálními charakteristikami dětí. Velkým 

problémem je zde metodologie výzkumů, proto je zapotřebí dalšího kvalitního zkoumání 

této oblasti, abychom byli schopni jí plně porozumět. 

Velmi často děti z rodin s domácím násilím vykazují také nejrůznější psychosomatické 

symptomy, které se obvykle řadí do internalizujících projevů. Jedná se  

o nejrůznější zdravotní problémy, které vznikají na psychosomatickém podkladě. Nejčastější 

je (hlavně u menších dětí) enuréza, bolesti hlavy a břicha a častější nemocnost. Mezi další 

potíže často patří také poruchy příjmu potravy, odmítání jídla nebo potíže se spánkem. Dítě 

je také více než je běžné ohroženo somatickými zraněními, které vznikají během potyček 

rodičů doma, nebo jako výsledek nepřiměřeného trestání (Bednářová, Macková, Wünschová 

& Bláhová, 2009).  

4.3 Vztah dětí vystavených domácímu násilí k násilnému rodiči 

Vztah dítěte k původci násilí bývá velmi komplikovaný a často ambivalentní. Dítě jej 

obvykle nenávidí za to, jak se chová k druhému rodiči (případně k dítěti samotnému), má 

na něj vztek, ale zároveň jej jako svého biologického rodiče stále miluje. Pokud je dítě samo 

přímou obětí, pak často pociťuje nenávist a vztek také vůči tomu rodiči, který je také obětí 
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domácího násilí, a to z toho důvodu, že není schopné porozumět tomu, proč jej před násilím 

neochrání (Matoušek, 2017). 

Další možností je, že se dítě s původcem násilí identifikuje a převezme jeho násilné 

vzorce chování jakožto normu. V takovém případě pak často dochází k přenosu těchto 

vzorců do budoucích partnerských vztahů dítěte, což se označuje jako transgenerační násilí. 

Může také dojít k identifikaci s rodičem-obětí, tedy převzetí také těchto nesprávných vzorců 

chování, které mohou ústit v to, že si dítě v dospělosti najde násilného partnera a stane se 

samo obětí domácího násilí (Ševčík, Špatenková a kol., 2011). 

Když je dítě starší, tak jsou na něj často kladeny nepřiměřené nároky, jelikož může být 

stavěno do pozice, ve které nahrazuje jednoho z rodičů, což bývá označováno jako 

parentifikace. Rodiče pak často vypovídají, že se dítě chová jako dospělý, což je způsobeno 

tím, že musí v rodině řešit problémy, které nejsou příslušné jeho věku (Bednářová, Macková, 

Wünschová & Bláhová, 2009). Dítě tedy může v rodině zastávat roli, která mu vývojově 

nepřísluší, může být poradcem či jakýmsi náhradním partnerem rodiče-oběti. Dalším častým 

vzorcem chování je tzv. triangulace, kdy dítě stojí mezi rodiči, je jejich prostředníkem 

a často také obětí manipulace (Kotková, 2014). Žádná z těchto možností není pro vývoj dítě 

vhodná a vztahy mezi ním a rodiči jsou významně narušeny. 

Ambivalentní vztah k násilnému rodiči dokumentuje i kvalitativní výzkum založený 

na rozhovorech s 11 matkami a jejich 22 dětmi od autorek Buckley, Holt a Whelan (2007), 

ve kterém téměř všechny děti vypovídaly, že se cítily velmi rozpolcené ve vztahu 

k násilnému otci. Vztah k původci násilí se však může lišit nejen mezi dětmi z různých rodin, 

ale také mezi sourozenci. Výše zmíněná studie také ukazuje, jak rozdílně vnímá vztah svých 

dětí k násilnému otci matka a jak děti samy. Matka obvykle nechce, aby byly děti s otcem 

v kontaktu, případně jen ve velmi omezeném. Dítě má ale často jiné potřeby a pocity. 

Tím vzniká další náročná situace v období, kdy matka odejde od násilného otce. 

Vztahem jedinců s rodičem-původcem násilí se zabývali ve své longitudinální studii 

trvající téměř 20 let také Kong a Martire (2019). Zaměřili se v ní na vztah jedinců, kteří byli 

v dětství zanedbáváni a jejich stárnoucích rodičů (ve věku 50 až 70 let). Jejich zjištění 

potvrzují, že vztah s násilným rodičem je dysfunkční celý život a kontakt s ním není tak 

častý jako s nenásilnou matkou. 
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Vztah dítěte a násilného rodiče je oblast, která je velmi důležitá pro další kvalitu života 

dětí z rodin s domácím násilím, a proto by určitě bylo vhodné ji více prozkoumat i vzhledem 

k přínosu do terapie těchto dětí. Není totiž jasné, jakým způsobem by měl být ošetřen další 

kontakt násilného rodiče s dítětem, a to především v případě, kdy domácí násilí trvalo velmi 

dlouho. Některé evropské země kontakt rodiče a dítěte vůbec nepodporují, v České republice 

se v dnešní době dává důraz především na bezpečný kontakt a zájem násilného otce 

(či matky) o výchovu a vídání se s dítětem (Sobotková, 2016). 

4.4 Transgenerační přenos násilí 

Pojem transgenerační přenos násilí označuje obecně přenos násilných vzorců chování  

a řešení konfliktů z jedné generace do druhé. Jedná se o jedno z nejzávažnějších a zároveň 

odborníky nejuznávanějších rizik a dopadů domácího násilí na děti (Ševčík, Špatenková  

a kol., 2011). Jedinec vyrůstající v takovémto prostředí se totiž může natolik identifikovat 

s rolí původce násilí, že převezme jeho chování jako normu a bude se podle ní chovat  

i v budoucnu ve svých vlastních partnerských vztazích. Přenos výchovných stylů a vzorců 

sociálního chování je podle Barvíkové a Paloncyové (2016) z centra Acorus z. ú. viditelný 

především u otců a projevuje se například jako nedostatek nebo úplná absence vzájemného 

respektu a sebeúcty ve vztazích i v komunikaci s partnerkou. 

Rozšířenost přenosu násilných vzorců chování v České republice dokládají data získaná 

ze sociologického šetření klientek Občanského sdružení ROSA. Z těchto statistik vyplynulo, 

že 76,8 % (n = 156) pachatelů domácího násilí pochází z původní rodiny s projevy 

dysfunkce z čehož 33,2 % (n = 67) těchto jedinců mělo násilného rodiče (ROSA, 2011). 

Transgenerační přenos násilí je poměrně dobře prozkoumaná oblast a odborníci se 

shodují na tom, že opravdu existuje souvislost mezi vystavením domácímu násilí v dětství  

a pácháním domácího násilí v dospělosti (Buckley, Holt & Whelan, 2007; Li, Zhao & Yu, 

2019; Lohman, Neppl, Senia & Schofield, 2013; Neppl, Lohman, Senia, Kavanaugh & Cui, 

2019). Podle metaanalýzy z roku 2015, která zahrnula 124 studií, je signifikantně větší 

pravděpodobnost, že dítě vyrůstající v rodině s domácím násilím bude pak samo v dospělosti 

v násilném partnerském vztahu. Zároveň také zjistila, že žena se spíše stane obětí a muž 

spíše původcem násilí. Sami autoři však zdůrazňují, že rozdíl mezi těmito tendencemi je sice 

signifikantní, avšak velmi malý (Smith-Marek et al., 2015). 
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Obvykle se uvádí, že pokud je původcem násilí otec, pak je větší pravděpodobnost, 

že chlapec vyrůstající v této rodině bude ve svých budoucích partnerských vztazích také 

násilníkem. Naopak u dívek se uvádí, že se častěji ztotožňují s matkou – obětí násilí a jsou 

častěji než chlapci samy oběťmi domácího násilí ve svých vztazích. Výzkumný důkaz tohoto 

tvrzení přinesli například Forke et al. (2018) ve své kvantitativní studii s 907 účastníky. Dále 

jej v metaanalýze více než 160 studií potvrdili Stith at al. (2000) a ke stejnému závěru došli 

na základě své kvantitativní studie s více než šesti tisíci respondenty Heyman a Smith Slep 

(2002). I výše zmíněná metanalýza autorů Smith-Marek et al. (2015) tento předpoklad svými 

výsledky podpořila, ale upozornila na nutnost opatrnosti přístupu k tomuto závěru. 

Naopak v rozporu s tímto předpokladem jsou výsledky nové studie autorů Lünnemann, 

Van der Horst, Prinzie, Luijk a Steketee (2019), kteří zjistili signifikantní vztah mezi 

zanedbáváním v dětství a domácím násilí v dospělosti pouze u žen, u mužů se však tento 

vztah nepotvrdil. Sami autoři však přiznávají limitace své studie, které vidí především 

ve využití sebeposuzovacích dotazníků a malém počtu zúčastněných mužů, což může být 

důvodem jejich výsledků, jež nejsou konzistentní s všeobecně přijímaným názorem. 

Důležité je také zmínit, že přenos vzorců chování není závislý na konkrétním partnerovi. 

Pokud se jedinec chová násilně nebo je obětí násilí v některém svém partnerském vztahu, 

pak se bude s velkou pravděpodobností tento vzorec opakovat i v jeho dalších vztazích 

(Lohman, Neppl, Senia & Schofield, 2013). 

V této kapitole jsem shrnula základní informace o transgeneračním přenosu násilí. Jedná 

se o velmi rizikový následek vystavení dítěte domácímu násilí, na čemž se shoduje většina 

odborných publikací i studií. Některé z nich jsem v této kapitole krátce představila a zmínila 

jsem také některé výzkumy, které všeobecně přijímaný názor nepodporují. 
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5 Rozdílné působení domácího násilí na chlapce a na dívky 

Autoři se v názoru na vliv genderu na dopady domácího násilí rozchází. Obvykle se 

uvádí, že chlapci vykazují spíše externalizované projevy problémového chování (zvýšená 

agresivita, impulzivita, …) a dívky pak spíše internalizované, například větší úzkostnost, 

depresivita a stažení se do sebe (např. Halford, Sanders & Behrens, 2000). Agresi, kterou 

dítě vidí doma, může částečně přebrat i do svého chování a v takovém případě chlapci spíše 

používají násilí vůči svému okolí (spolužáci, sourozenci), u dívek se násilí projeví spíše 

ve formě sebepoškozování, tedy obrácené vůči sobě (Matoušek, 2017). 

Otázkou vlivu pohlaví na dopady vystavení domácímu násilí u dětí se zabývá ve svých 

výzkumech mnoho autorů. Ve výsledcích se však rozchází a je to tedy otázka, na kterou 

zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Například Sternberg et al. (2006) prezentuje názor, 

že nejspíše záleží na věku dítěte, jelikož vývoj chlapců a dívek probíhá rozdílně, a proto se 

může v určitých ohledech lišit i dopad domácího násilí. Většina novějších studií i rozsáhlých 

metaanalýz však rozdíly mezi dívky a chlapci nenacházejí (Moylan et al., 2010; Schnurr 

& Lohman, 2013; Sternberg et al., 2006; Vu, Jouriles, McDonald & Rosenfield, 2016). 

V opozici k tomuto názoru však stojí výzkum provedený na základě informací 

od 300 žen, které se staly oběťmi domácího násilí. Z jejich výpovědí bylo zjištěno, že pouze 

chlapci trpěli externalizovanými i internalizovanými projevy problémového chování 

signifikantně častěji než kontrolní skupina. U dívek se ve srovnání s kontrolní skupinou 

žádný rozdíl neprokázal (Blair, McFarlane, Nava, Gilroy & Maddoux, 2015). 

Již v předchozí kapitole zabývající se transgeneračním přenosem násilí jsem zmínila 

metaanalýzu autorů Smith-Marek et al. (2015), ve které se prokázal různý dopad domácího 

násilí na dívky a na chlapce. Dívky se v této studii signifikantně pravděpodobněji staly 

oběťmi a chlapci naopak původci násilí. Jedná se však pouze o jednu z mála studií, ve které 

se tento trend podařilo prokázat. 

Výzkumníci nacházejí poměrně mnoho rozdílů mezi dívkami a chlapci v souvislosti 

s vystavením domácímu násilí. Téměř by se dalo říct, že co studie, to nové zjištění. 

Pro ilustraci proto uvedu pouze pár příkladů studií, ve kterých byl určitý rozdíl mezi 

pohlavími nalezen.  

Fagan a Wright (2011) ve svém longitudinálním výzkumu s 1315 adolescenty zjistily, 

že vystavení domácímu násilí mělo signifikantní vliv na častější užívání drog pouze u dívek, 



33 

 

ne u chlapců. Kanadská studie Moretti, Obsuth, Odgers a Reebye (2006) zase poukázala 

na vliv sledování násilných rodičů na agresivní chování vůči vrstevníkům. Dívky, které měly 

násilnou matku, byly více fyzicky agresivní vůči svým kamarádům a naopak chlapci, kteří 

byli vystaveni násilí ze strany otce, se chovali agresivněji vůči svým vrstevníkům. 

Kvantitativní studie založená na datech od 7712 dětí ve věku 4 let, které byly první 3 roky 

života vystaveny domácímu násilí, zkoumala vztah pohlaví a resilience těchto jedinců. 

Dívky byly svými pečovateli hodnoceny častěji jako resilientní ve srovnání s chlapci, velkou 

roli hrál u obou pohlaví také temperament (Bowen, 2015). 

Důvod, proč jsou výsledky výzkumů tak nejednoznačné může být ten, že pro většinu 

studií se nejedná o primární výzkumnou otázku, a naopak jde spíše o „vedlejší produkt“ dané 

studie. Mnohdy je také problém s metodologií výzkumu. Problém představuje hlavně malý 

počet účastníků, použití sebeposuzovacích dotazníků nebo hodnocení chování dětí matkami, 

které jsou oběťmi násilí a jsou úzkostnější než běžná populace matek a mohou tak své děti 

hodnotit zkresleně. Bylo by tedy vhodné zaměřit výzkum přímo na rozdíly dopadu 

na chlapce a dívky, na základě čehož by pak bylo možné například lépe uzpůsobit terapii 

a ulehčit pracovníkům práci s těmito dětmi. Je však nutné zmínit, že je možné, že tato otázka 

ani nemá jednoznačnou odpověď. Každé dítě je natolik individuální a má specifické 

charakteristiky, že pohlaví může v dopadech vystavení domácímu násilí hrát pouze 

zanedbatelnou roli. 
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6 Mediátory a protektivní faktory ovlivňující závažnost dopadu 

domácího násilí na dítě 

Pokud je dítě vystaveno ve své rodině domácímu násilí, pak mu hrozí výskyt mnoha 

psychopatologických symptomů. Není však pravidlem, že u každého dítěte k rozvoji 

nějakých problémů dojde. Ve srovnání s běžnou populací jsou však tyto děti ohroženější a je 

pravděpodobnější, že se u nich problémy rozvinou. Dokazuje to třeba meta-analýza 

118 studií, která odhalila, že 63 % dětí, které byly svědky domácího násilí, si vedlo 

v různých testech zaměřených na negativní dopady násilí hůře než děti, které násilí nezažily. 

Toto číslo ovšem znamená, že 37 % dětí si naopak vedlo buď stejně dobře, nebo i lépe, než 

běžná populace (Kitzmann, Gaylord, Holt & Kenny, 2003). Mnoho výzkumů se proto 

zaměřuje na mediátory, které ovlivňují právě závažnost dopadu partnerského násilí na děti  

a na které by bylo vhodné se při práci s ohroženými rodinami zaměřit. 

Mezi odborníky panuje přesvědčení, že dítě vystavené domácímu násilí přichází o pocit 

důvěry a jistoty, který běžně získává od svých rodičů. Právě tyto pocity důvěry, jistoty  

a bezpečí jsou však předpokladem pro rozvoj zdravého sebepojetí dítěte, jenž je pak 

základem resilience, která je jedním z osobnostních faktorů určujících, jak se dítě s domácím 

násilí vyrovná (Sobotková, 2016). Dále záleží také na věku dítěte, osobnostních 

charakteristikách matky (především na jejím psychickém zdraví) a na frekvenci a intenzitě 

probíhajícího násilí (Barvíková & Paloncyová, 2016). 

Na základě odborných českých a zahraničních zdrojů můžeme rozlišit čtyři skupiny 

mediátorů či faktorů, které ovlivňují to, jakým způsobem se dítě vyrovná s násilným 

rodinným prostředím. Tyto skupiny jsou: 

• intrapersonální charakteristiky dítěte,  

• rodina, primární pečovatel a bezpečná vazba, 

• styl výchovy a rodičovství, 

• pozitivní interpersonální vztahy a sociální síť. 

V následujících podkapitolách krátce uvedu především výzkumy, které jednotlivé 

mediátory a jejich důležitost dokazují. 
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6.1 Intrapersonální charakteristiky 

Mezi individuální charakteristiky dítěte, které ovlivňují to, jak velký vliv na něj bude 

prožívané násilí mít, patří především self-regulace, vyšší sebevědomí, interní locus 

of control a také pozitivní sebepojetí (Benavides, 2015; Sobotková, 2016; Yule, Houston 

& Grych, 2019). Všechny tyto aspekty se však správně rozvíjí pouze, pokud má dítě ve svém 

životě alespoň nějaký pozitivní a bezpečný vztah. 

Někteří autoři pokládají za protektivní také vyšší inteligenci. Například Jackson (2005) 

ve svém výzkumu zjistil, že u dětí od 8 do 12 let vystavených partnerskému násilí znamenalo 

vyšší IQ skóre menší pravděpodobnost vyvinutí maladaptivních strategií. Existují však  

i opačné názory. Kennedy et al. (2019) se sice ve své studii zaměřovali na děti z pěstounské 

péče, které jsou ale také často oběťmi zanedbávání, a proto se dají částečně porovnat s dětmi 

z násilných rodin. Výsledky ukazují, že IQ nemá vliv na kvalitu života ani na výši prožívané 

tísně či úzkosti (distress). Podle téhož zdroje však existuje souvislost mezi kvalitou života 

těchto dětí a jejich emoční inteligencí. 

Obdobné výsledky ukazují také další studie, které za protektivní faktor u zanedbávaných 

dětí nebo u dětí, jež byly vystaveny násilí, považují vyšší emoční inteligenci, která přispívá 

k rozvoji vysoké resilience dětí (Howell & Miller-Graff, 2014; Seena & Sundaram; 2018). 

Bohužel většina těchto výzkumů je založena na malém vzorku probandů a je tedy potřeba 

k jejich výsledkům přistupovat kriticky. 

6.2 Rodina, primární pečovatel a bezpečná vazba 

Duševní zdraví a sociální opora primárního pečovatele je důležitým mediátorem a také 

prediktorem jak závažnosti následků partnerského násilí na samotnou oběť, tak také 

na výskyt různých psychopatologických problémů dítěte. Pokud sama oběť násilí vykazuje 

například symptomy deprese či jiných problémů, pak není schopná starat se dostatečně 

kvalitně o děti (Hungerfold Wait, Fritz & Clements, 2012). V takovém případě se mluví 

o tzv. snížených rodičovských kompetencích rodičů, obvykle matky. 

Podobné závěry vyplynuly také z další analýzy odborné literatury z roku 2009. Zda se 

u dítěte vyskytnou problémy plynoucí z násilí v rodině podle této studie záleží především na 

kvalitě jeho vazby s matkou, na rodičovském stylu výchovy, na tom, jak se sama matka 

dokáže vyrovnat s touto stresovou situací a zda se u ní rozvine nějaká psychopatologická 
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porucha. V důsledku těchto problémů bude ovlivněn vztah matky s dítětem i jeho výchova 

(Carpenter & Stacks, 2009).  

Dalším velmi důležitým protektivním faktorem je bezpečná či jistá vazba (secure 

attachment) mezi dítětem a matkou. Dítě s touto vazbou méně pravděpodobně přijme násilný 

model vztahu jako normu a nebude se podle něj tedy v budoucnu chovat ve vlastním 

partnerském vztahu (Houston & Grych, 2016). Dobrý vztah s matkou má velkou protektivní 

roli, pokud je ale i ze strany dítěte vnímán jako pozitivní. Může například i zmírňovat pocity 

vzteku, které pak trvají kratší dobu (Paul, 2019). 

Také další vztahy v rámci rodiny, tedy především se sourozenci, jsou důležitým 

předpokladem zdravého vývoje dítěte (Sobotková, 2016). Důležitost sourozeneckých vztahů 

v rodině s domácím násilím se pokusili popsat na základě dostupné literatury Cameranesi  

a Piotrowski (2018). Jejich článek naznačuje, jak velkou roli hraje vzájemná podpora a dobrý 

vztah sourozenců a nakolik může ovlivnit negativní dopady tohoto rodinného prostředí. 

Autoři však upozorňují na nedostatek literatury a výzkumů zabývajících se touto 

problematikou a zdůrazňují potřebu dalšího zkoumání pro úplné pochopení všech 

souvislostí. Matoušek (2017) ve své publikaci upozorňuje ale také na možnost, že se 

sourozenec naopak může pro dítě stát partnerem pro „nácvik“ násilí a agrese. 

6.3 Styl výchovy a rodičovství 

Styl výchovy, který je v rodině využíván, je mimo jiné závislý také na psychickém 

zdraví a pohodě rodičů. Násilný otec však obvykle do výchovy dětí příliš nezasahuje, spíše 

je využívá pro manipulaci, kontrolu a moc nad matkou. O výchovu se tak stará především 

matka, která je však sama ve velkém stresu plynoucím z neustálého ohrožení různými druhy 

násilí. Často se tedy stává, že dítě nemá optimální výchovu, matka v důsledku vlastní 

vyčerpanosti ustupuje v požadavcích na něj, což přispívá k negativním dopadům násilného 

rodinného prostředí (Bednářová, Macková, Wünschová & Bláhová, 2009). 

Zarling et al. (2013) ve své studii mimo jiné zjistili také souvislost tvrdé výchovy  

a většího množství externalizovaných symptomů dětí. I Bednářová, Macková, Wünschová  

a Bláhová (2009) ve své publikaci několikrát upozorňují na vliv násilí na rodičovské 

kompetence matky a na souvislost těchto snížených kompetencí s horší výchovou a vývojem 

dítěte. 
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Je tedy zřejmé, že pokud matka není v optimální psychické pohodě, tak pravděpodobně 

nebude používat vhodné výchovné prostředky a metody, které by nejspíše používala, pokud 

by v rodině k násilí nedocházelo. Výchovnou roli však může hrát i jiný dospělý, který je buď 

z rodiny (prarodiče, teta či strýc, …) nebo z okolí dítěte (nejčastěji učitel) se kterým si dítě 

vytvoří blízký a pozitivní vztah. Tento dospělý může v určitých aspektech zastoupit rodiče 

a pomoci tak ke správnému vývoji dítěte, kvalitní výchově i pevnějšímu řádu v jeho životě. 

6.4 Pozitivní interpersonální vztahy 

Dobře fungující podpůrná sociální síť je důležitá nejen pro samotného rodiče 

(Levendosky, Leahy, Bogat, Davidson & von Eye, 2006), ale také pro dítě, které v ní 

v okamžiku, kdy není možné, aby si vytvořilo bezpečnou vazbu se svou matkou, může najít 

jinou blízkou osobu a vytvořit si kvalitní vztah s ní. Pokud existuje pro dítě v jeho okolí 

alespoň jeden pozitivní vzor, pak se jedná o důležitý parametr v otázce dopadu domácího 

násilí, což je zmíněno již v předchozí podkapitole (Bednářová, Macková, Wünschová 

& Bláhová, 2009). 

Důležitost pozitivních interpersonálních vztahů a vzorů (může se jednat o jiného 

dospělého nebo i o kamaráda) potvrzuje ve svém přehledu empirických studií Benavides 

(2015), která zdůrazňuje, že skrze tyto vztahy se zvyšuje jak sebevědomí dětí, tak také pocit 

bezpečí a naděje. Blízká dospělá osoba dokáže u dítěte podpořit pozitivní vnímání sám sebe, 

což je také jedním z protektivních faktorů, jak ukazuje rozsáhlá metaanalýza 118 studií 

autorů Yule, Houston a Grych (2019). 

Potřebu dobrých vztahů se sourozenci jsem zmínila již ve skupině mediátorů 

pocházejících z rodiny. Namísto sourozenců si dítě může vytvořit i kvalitní kamarádské 

vztahy s vrstevníky či spolužáky. Význam podpory ze stran přátel zdůrazňuje například 

studie Howell a Miller-Graff (2014), ve které byla podpora přátel jedním z faktorů, které 

podporovali resilienci mladých dospělých vystavených v dětství různým formám násilí. 
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Návrh výzkumného projektu 

V literárně přehledové částí této práce jsem uvedla nejnovější poznatky a informace, 

které jsou k dispozici k tématu dětí vystavených domácímu násilí ve své rodině. V dnešní 

době již existuje poměrně velké množství odborných zdrojů, které se zabývají tímto 

tématem. Stále však existují oblasti této problematiky, jež nejsou dostatečně popsané 

a prozkoumané a ztěžují tak pochopení a následně vhodnou pomoc těmto dětem. I když 

existují studie, které se o tyto oblasti zajímají a je jejich cílem je prozkoumat, tak bohužel 

mnohé z nich jsou limitovány nedostatky ve své metodologii, které snižují kvalitu 

a věrohodnost jejich výsledků a závěrů. 

Na základě teoretických východisek představených v první částí této práce bude 

navržen výzkumný projekt, který se zaměří na problematiku různého dopadu domácího 

násilí na chlapce a dívky, a také na možné rozdílnosti negativních projevů u dětí různých 

věkových kategorií. Konkrétně budou zkoumány dopady domácího násilí na depresivitu, 

úzkost a úzkostnost a sebepojetí dětí, které mu byly nebo stále jsou vystaveny. Další oblastí, 

kterou se bude výzkum zabývat, bude souvislost syndromu CAN a vystavení domácímu 

násilí. 

Diagnostika syndromu CAN je náročná a komplexní, je potřeba například lékařského 

vyšetření, které by potvrdilo fyzické týrání dítěte. V tomto výzkumu není na tuto diagnostiku 

bohužel prostor, a proto bude týrání či zanedbávání dítěte zjišťováno pouze na základě jeho 

výpovědi. Jelikož se však jedná o mapovací studii, tak si myslím, že tento nestandardní 

diagnostický postup výzkum příliš neomezí a výsledky by mohly i tak sloužit k lepšímu 

pochopení této problematiky v rámci České republiky. 
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1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 

Cíle navrženého projektu vycházejí z teoretické části této práce, ve které jsem se 

věnovala dopadům domácího násilí na děti, které vyrůstají v násilné rodině. Výzkumný 

projekt si tedy dává za cíl ověřit teoretické poznatky na českém vzorku dětí a zmapovat 

situaci v této oblasti v ČR. Projekt se bude snažit odpovědět na některé z otázek, které jsou 

momentálně v této problematice často opakované a aktuální. 

Konkrétně se jedná o čtyři hlavní cíle projektu. Zaprvé porovnat psychické zdraví 

dětí pocházejících z rodin s domácím násilím s dětmi z rodin prokazatelně bez domácího 

násilí. Dále prozkoumat rozdílnost dopadu domácího násilí na dívky a na chlapce, což je 

otázka, která je v dnešní době často diskutována. Na základě především novějších studií 

z první části této práce předpokládám, že žádný signifikantně významný rozdíl mezi 

pohlavími nebude nalezen (např. Moylan et al., 2010; Schnurr & Lohman, 2013; Sternberg 

et al., 2006; Vu, Jouriles, McDonald & Rosenfield, 2016). Třetím cílem projektu je porovnat 

externalizované a internalizované projevy dopadu domácího násilí u dětí z různých 

věkových kategorií. Posledním cílem tohoto výzkumu je pak porovnat množství výskytu 

syndromu CAN (tedy jakékoli formy týrání či zanedbávání dítěte) v populaci dětí 

vystavených domácímu násilí a srovnat množství výskytu a povahu psychických problémů 

těchto dvou skupin dětí. Výzkumy uvádějí, že výskyt syndromu CAN v rodinách, v nichž 

dochází k násilí, se pohybuje mezi 30 a 70 % (Luftman, Veltkamp, Clark, Lannacone  

& Snooks, 2005), což poukazuje na velkou četnost společného výskytu těchto jevů. 

V literárně přehledové části této práce jsem popsala také Double Whammy efekt, jehož 

existenci bude tento výzkum také ověřovat. 

Na základě těchto cílů byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

VO1: Bude u dětí z rodin s domácím násilím častější výskyt psychických problémů než  

u dětí z rodin bez výskytu domácího násilí? 

VO2: Konkrétně kterými psychickými problémy budou děti vystavené domácímu násilí 

trpět? 

VO3: Jaký bude rozdíl ve výskytu a povaze psychických problémů mezi dívkami a chlapci? 

VO4: Jaký bude rozdíl ve výskytu a povaze psychických problémů mezi různými věkovými 

kategoriemi dětí? 
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VO5: Jaké bude sebehodnocení a sebepojetí dětí, které zažily či stále zažívají domácí násilí? 

VO6: Jaký bude rozdíl v sebepojetí a sebehodnocení dětí, které zažily či stále zažívají 

domácí násilí a dětmi, které se s domácím násilím nikdy nesetkaly? 

VO7: Jaká bude četnost výskytu jakékoli formy týrání či zanedbávání při současném 

vystavení domácímu násilí? 

VO8: Jaký bude rozdíl ve výskytu a povaze psychických problémů mezi dětmi, které domácí 

násilí nezažily a dětmi, které jej zažily a byly zároveň také týrány či zanedbávány? 

VO9: Jaký bude rozdíl ve výskytu a povaze psychických problémů mezi dětmi, které byly 

svědky domácího násilí a dětmi, které byly zároveň týrány či zanedbávány? Bude 

podpořena existence tzv. Double Whammy efektu? 

 Všechny otázky vychází z literárně teoretického přehledu, jenž zmapoval právě tyto 

oblasti a předložil množství výzkumů, které se jimi zabývaly. Z těchto výzkumných otázek 

vyplývají následující hypotézy: 

H1: U dětí, které zažily či stále zažívají domácí násilí bude signifikantně častější výskyt 

psychických problémů než u dětí, které se s domácím násilím nikdy nesetkaly. 

H2: Mezi chlapci a dívkami, kteří zažili či stále zažívají domácí násilí bude nalezen rozdíl 

v četnosti výskytu i v povaze psychických problémů. 

H3: Bude nalezen rozdíl ve výskytu psychických problémů a jejich povaze mezi různými 

věkovými kategoriemi dětí. 

H4: Děti, které zažily či stále zažívají domácí násilí budou dosahovat horších výsledků 

v míře sebepojetí než děti, které domácí násilí nikdy nezažily. 

H5: U dětí, které byly vystaveny domácímu násilí a zároveň byly jakkoli týrány 

či zanedbávány bude častější výskyt psychických problémů než u dětí, které domácí 

násilí nezažily. 

H6: U dětí, které byly vystaveny domácímu násilí a zároveň byly jakkoli týrány 

či zanedbávány bude častější výskyt psychických problémů než u dětí, které byly 

svědky domácího násilí (bude podpořena existence Double Whammy efektu). 
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2 Design výzkumného projektu 

V České republice neexistuje příliš mnoho výzkumů zabývajících se výše zmíněnými 

otázkami, většinou se jedná o statistiky z jednotlivých center pro pomoc obětem domácího 

násilí a jejich dětem. Může to být dáno nejen náročností sběru dostatečného množství dat 

v této populaci, ale také omezenými možnostmi rozhovorů s dětmi, které si prošly 

traumatickými zážitky. Z těchto důvodů bude mít tento výzkumný projekt především 

kvantitativní výzkumný design a bude se snažit zmapovat situaci v České republice 

na základě většího množství dat. Z důvodu komplexity této problematiky a také kvůli 

individuálním rozdílům mezi dopady domácího násilí na jednotlivce bude mít tento projekt 

také kvalitativní část. S dětmi budou vedeny polostrukturované rozhovory s cílem zmapovat 

individuální a reálné příběhy dětí, které kvůli násilí ve své rodině řeší množství situací 

a problémů, jež nejsou pro jedince tohoto věku obvyklé. 

Sběr dat bude trvat přibližně jeden rok. Předpokládám, že za tuto dobu bude možné 

získat dostatečné množství respondentů. Právě získání velkého výzkumného souboru je 

hlavním cílem tohoto výzkumu, kterým se bude zároveň lišit od ostatních projektů 

podobného zaměření. 

2.1 Výzkumný soubor 

Účastníci budou oslovováni skrze organizace zabývající se pomocí obětem domácího 

násilí a jejich dětem. Abych byla schopná získat dostatečné množství dat, bude nutné 

spolupracovat alespoň se třemi velkými organizacemi, které se zaměřují na pomoc této 

cílové skupině v České republice. Tyto organizace jsou Acorus, z. ú., Rosa – centrum 

pro ženy, z. s. a také Centrum Locika, z. ú.. Všechny vyjmenované organizace sídlí v Praze, 

což ulehčí administraci celého výzkumu i sběr dat. Bude jim nabídnuta možnost být součástí 

velké studie, která mapuje situaci dětí, které zažily domácí násilí, v České republice. 

Na základě výročních zpráv těchto organizací odhaduji celkový počet dětí, se kterými 

během jednoho roku pracují, na přibližně 550 dětí. Očekávám, že ne všichni klienti budou 

ochotni na tomto výzkumu spolupracovat, a i během výzkumu může dojít ke ztrátě některých 

klientů, kteří svou účast ve výzkumu ukončí. Proto odhaduji počet dětí, o kterých budou 

získávány informace do tohoto projektu, na zhruba 450 dětí. 

Účastníci budou vybíráni nenáhodně pomocí kriteriálního výběru, jelikož jsou 

v tomto projektu přesně daná kritéria, které musí dítě splnit, aby mohlo být do výzkumu 
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zařazeno. Tato kritéria jsou tři, a to věk dítěte, výskyt vystavení domácímu násilí (přímé 

nebo nepřímé) v jeho anamnéze a návštěva jedné ze spolupracujících organizací. Děti 

zařazené do výzkumu budou ve věku od 10 do dosažených 18 let. Horní hranice je zákonně 

danou hranicí plnoletosti. Spodní hranice desíti let je určena na základě vývoje kognitivních 

schopností tak, aby bylo dítě schopno samo vyplnit dotazníky a bylo schopné dostatečné 

sebereflexe a sebehodnocení. 

Celý výzkumný projekt bude anonymní a data o jednotlivých dětech budou získávána 

a uchovávána pod číslem, které bude dítěti přiděleno. Nutné bude samozřejmě předem 

získání informovaného souhlasu zákonného zástupce, který bude podrobně seznámen 

s celým výzkumem, jeho průběhem, cíli atd. Ústní souhlas bude vyžadován také 

od samotných dětí, kterým terapeut přiměřeně jejich kognitivním schopnostem vysvětlí 

průběh výzkumu. 

2.2 Typ výzkumu a metody získávání dat 

Pro tento výzkum budou využity metody kvantitativního i kvalitativního charakteru. 

Jedná se o projekt mapujícího charakteru, který doplňuje kvalitativní část, která se dle své 

metodologie řadí pod zakotvený výzkum. Data budou získávána pomocí standardizovaných 

dotazníků a doplněny budou informacemi z polostrukturovaných rozhovorů s dítětem. Tyto 

metody jsou zvoleny z důvodu poměrně jednoduché a rychlé administrace, takže organizace 

příliš časově nezatíží a bude možné je provést i během běžného vstupního rozhovoru  

a screeningu klientů, kteří tak nebudou zbytečně zatíženi. 

V kvantitativní části výzkumu budou použity standardizované testové metody, jejichž 

normy však bohužel neexistují pro věkovou skupinu dětí zařazených do tohoto výzkumu. 

Proto bude nutné vytvořit také kontrolní skupinu dětí a dospívajících, se kterou bude 

následně možné výsledky srovnat. Do kontrolní skupiny budou jedinci vybráni metodou 

párování tak, aby procentuální zastoupení určených parametrů bylo v obou skupinách 

srovnatelné (věk, pohlaví, počet sourozenců, zdravotní stav). Respondenti do kontrolní 

skupiny budou získáváni ze základních a středních škol, kterým bude nabídnuta spolupráce, 

a to také kriteriálním výběrem. Administrace testových metod bude probíhat ve škole po 

ukončení výuky. Školy i rodiče, od kterých bude vyžadován informovaný souhlas, budou 

informováni o probíhajícím výzkumu psychického zdraví a sebepojetí dětí, jehož součástí je 

i krátký rozhovor o rodinné atmosféře. Aby bylo zajištěno, že se děti v kontrolní skupině 

nikdy přímo nesetkaly s domácím násilím, tak bude s každým dítětem probíhat také krátký 
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rozhovor, který povede určený psycholog a jehož cílem bude nabídnout dítěti možnost svěřit 

se s touto informací. Pokud psycholog usoudí, že dítě nepochází z rodiny s domácím násilím, 

pak bude zařazeno do kontrolní skupiny. Pokud by existovalo jakékoli podezření na výskyt 

domácího násilí v rodině dítěte, pak by byly kontaktováni zákonní zástupci a byly by jim 

předány kontakty na odborné organizace nabízející pomoc. Toto dítě by do výzkumu 

zařazeno nebylo. 

Testové metody i polostrukturované rozhovory budou administrovat terapeuti daných 

center a organizací. Všichni tito terapeuti absolvují ještě před začátkem sběru dat školení, 

ve kterém jim bude podrobně představen celý projekt, metody, které budou využívat se 

svými klienty i jejich administrace a také možnosti další spolupráce. Tito výzkumníci 

podepíšou prohlášení o mlčenlivosti o všech informacích a datech získaných v rámci 

výzkumu od klientů. 

2.2.1 Kvantitativní část projektu 

Data pro kvantitativní zpracování budou získávána pomocí standardizovaných 

dotazníků, které budou použity k získání informací o psychickém zdraví dětí. Využity budou 

dotazníky: 

• Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2, 

• Škály měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí – revize (ŠAD-R), 

• Sebeposuzovací škála dětské depresivity – CDI. 

Tyto testové metody byly vybrány především kvůli dostupné standardizované české 

verzi a rychlé administraci. Všechny dotazníky budou administrovány metodou tužka-papír. 

Testy zaměřené na úzkost a úzkostlivost a na depresivita sice nejsou určené pro děti až 

do 18 let, pro výzkumné účely tohoto projektu však budou využity pro všechny děti zařazené 

do této studie (tedy ve věku od 10 do 18 let). 

Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 od autorů E. V. Piers  

a D. S. Herzberg je v češtině standardizován pro děti a adolescenty ve věku od 9 do 18 let. 

Obsahuje 60 výroků, které popisují, jak člověk může vnímat sám sebe a respondenti na ně 

odpovídají buď ano nebo ne podle toho, jestli s výrokem souhlasí. Dotazník zahrnuje šest 

subškál, které dohromady tvoří Celkový skór, jenž určuje míru celkového sebepojetí 

respondenta. Tyto subškály jsou: Přizpůsobivost, Intelektové a školní postavení, Fyzický 



44 

 

zjev, Nepodléhání úzkosti, Popularita, Štěstí a spokojenost. Běžně trvá vyplnění dotazníku 

10-15 minut. 

Škály měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí – revize (ŠAD-R) je revidovaná verze 

dotazníku z roku 1983 od slovenských autorů J. Müllnera, I. Ruisela a G. Farkaš. Test 

zjišťuje jak úzkost, tak také úzkostlivost coby osobnostní rys u dětí od 10 do 15 let. Obsahem 

jsou tedy dvě škály, každá o 17 výrocích, přičemž jedna je zaměřená na současný stav dítěte 

a druhá na úzkostlivost coby stabilnější osobnostní rys. Dítě posuzuje platnost výroků 

na čtyřbodové škále (neplatí, spíše neplatí, spíše platí, platí) a administrace celého testu trvá 

zhruba 8 minut. 

Sebeposuzovací škála dětské depresivity – CDI vznikla na základě Beckovy 

sebeposuzovací škály depresivity pro dospělé a jedná se o první standardizovanou škálu 

depresivity pro děti. Autorkou je M. Kovacks a vytvořena byla již v roce 1977. Je určena 

pro děti a adolescenty od 7 do 17 let a obsahuje 27 položek, u kterých respondent 

na tříbodové škále zaznačuje, které tvrzení nejlépe odpovídá jeho stavu v posledních dvou 

týdnech. Test obsahuje 5 subškál: Špatná nálada, Interpersonální potíže, Nevýkonnost, 

Anhedonie a Snížené sebehodnocení. Administrace trvá zhruba 15 minut. Jak ovšem 

upozorňuje Cvrčková (2016), metoda nedosahuje požadovaných psychometrických kvalit  

a je tedy vhodná především pro výzkumné účely, a ne jako primární zdroj pro diagnostiku 

depresivity u dětí.  

2.2.2 Kvalitativní část projektu 

Kvalitativní část tohoto projektu tvoří polostrukturované rozhovory, které povedou 

terapeuti s dětmi. Jedná se o metodu, která je zvolena z toho důvodu, aby měl terapeut 

možnost otázky mírně pozměnit či doplnit tak, aby byly vhodné pro dané dítě. Rozhovor 

bude následovat po vyplnění dotazníků, aby mohl terapeut případně na základě získaných 

výsledků lépe přizpůsobit otázky či se podrobněji doptat. Rozhovor bude trvat maximálně 

jednu hodinu s ohledem na individuální potřeby každého dítěte a terapeut jej bude moci 

ukončit dříve, pokud to bude považovat za vhodné s ohledem na zamezení sekundární 

traumatizace dítěte. 

Pro polostrukturovaný rozhovor byly navrženy následující otázky: 

1. Kdy jsi poprvé začal/a vnímat, že se u tebe doma něco děje? 
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2. Jak často se stávalo, že jsi slyšel/a, že u tebe doma probíhá násilí (například ze svého 

pokojíčku)? Jaké to pro tebe bylo? 

3. Jak často se stávalo, že jsi přímo viděl/a násilí mezi rodiči? Jaké to pro tebe bylo? 

4. Stalo se někdy, že jsi byl/a přímo ty rodičem uhozen/a? Jak často se to stávalo? 

5. Stalo se někdy, že tví rodiče ti například zapomněli koupit jídlo, koupit oblečení, 

které jsi potřeboval/a apod.? 

6. Jak ses cítil/a (jak ti bylo), když jsi viděl/anebo slyšel/a, že u tebe doma dochází 

k nějakému násilí mezi rodiči? 

7. Měl/a jsi možnost promluvit si s někým z tvého okolí o tom, co se doma děje? 

8. Co pro tebe bylo v době, kdy doma docházelo k násilí nejtěžší? 

Slovo „rodič“ v těchto otázkách bude nahrazeno přesným označeným násilné osoby 

z domova dítěte (např. otec nebo matka). Pokud byli násilní oba jeho rodiče, pak bude 

nahrazeno výrazem „matka nebo otec“ či „některý z tvých rodičů“. Přesná formulace otázek 

(se zachováním celého jejich smyslu) může být terapeutem lehce pozměněna podle 

kognitivní vyspělosti dítěte tak, aby otázce bylo plně porozuměno. Otázka číslo 4 je 

pokládána za účelem zjištění případného týrání dítěte. Otázka číslo 5 má za cíl zjistit 

případné zanedbávání dítěte. Obě tyto otázky si bude moci terapeut pozměnit a doplnit tak, 

aby byl schopen říct, zda bylo dítě týráno či zanedbáváno. Rozhovor bude nahráván, avšak 

pouze k účelu jeho zpracování a nahrávka bude ihned po tom, co terapeut přepíše odpovědi 

do písemné formy, smazána. 

Jelikož se jedná o mapující výzkum, jehož cílem je popis vnímání domácího násilí dětmi 

a popis jeho dopadů na ně, tak budou rozhovory použity k dokreslení kvantitativní části 

tohoto projektu příběhy z reálného života. Odpovědi na otázky č. 4 a č. 5 budou použity 

k rozřazení dětí do skupin podle toho, zda byly týrány či zanedbávány či ne. Tento typ 

rozhovoru dává výzkumníkovi volnost ve volbě pořadí otázek a je vhodný pro minimalizaci 

vlivu výzkumníka na odpovědi dítěte. Proto tuto metodu považuji za vhodnou pro tento 

výzkum. 

2.3 Metody zpracování a analýzy dat 

Jelikož má výzkum dvě části, tak bude každá z nich zpracována a analyzována odlišně. 

Data získaná z dotazníků v rámci kvantitativní části tohoto projektu budou statisticky 

analyzována. budou vyhodnocena podle oficiálních manuálů a pro každé dítě budou získány 
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hrubé skóry. Ty budou následně statisticky zpracovány a porovnány s výsledky kontrolní 

skupiny tak, aby mohlo být zjištěno, zda mezi skupinami dětí (kontrolní skupina, děti 

vystavené násilí a děti vystavené násilí a zároveň týrané či zanedbávané) existují rozdíly. 

Podobně budou porovnány také výsledky chlapců a dívek a výsledky dětí rozdělených dle 

věku do tří skupin (děti věku 10-12 let, 13-15 let a 16-18 let). 

Polostrukturované rozhovory budou analyzovány pomocí tří druhů kódování tak, jak 

je představuje Hendl (2016). První bude provedeno otevřené kódování, během kterého 

budou nalezeny a označeny určitá obecnější témata v jednotlivých výpovědích dětí. Během 

druhé fáze, axiálního kódování, výzkumník podle Hendla (2016) hledá souvislosti různých 

kategorií a témat, jejich příčiny či důsledky. Pokud se tímto způsobem podaří nalézt a popsat 

vztahy mezi tématy, pak se přistoupí k poslední fázi, a to k selektivnímu kódování. Během 

této poslední fáze se určí hlavní kategorie a témata a vztahy či propojení mezi nimi. Analýza 

bude probíhat až do okamžiku teoretické saturace. 

2.4 Etika výzkumu 

Výzkum bude splňovat veškeré etické standardy pro práci s dětmi. Výběr dětí bude 

probíhat osobním oslovením přímo v organizaci, kam přijde pečovatel s dítětem. Pokud 

bude zákonný zástupce dítěte souhlasit s účastí ve studii, pak bude vyžadován i souhlas 

dítěte. Pokud dítě nebude s výzkumem souhlasit, pak do něj nebude zařazeno. Bude 

vyžadován písemný informovaný souhlas od zákonného zástupce dítěte a ústní souhlas 

od dítěte samotného. Informovaný souhlas zákonného zástupce bude podmínkou také pro 

zařazení dítěte do kontrolní skupiny. Všem zúčastněným bude podrobně vysvětlen celý 

průběh výzkum, jeho účel, postup zpracování dat a ochrana osobních údajů. Dítěti i jeho 

zástupci bude nabídnuta možnost debriefingu po skončení výzkumu, na kterém jim budou 

představeny jeho výsledky a závěry. Všichni zúčastnění mohou svou účast ve výzkumu 

kdykoli ukončit, do té doby získané informace pak budou okamžitě smazány a nebudou 

použity. 

Zákonný zástupce bude po celou dobu vyplňování dotazníků v blízkosti dítěte. Před 

začátkem rozhovoru bude z důvodu možného ovlivnění odpovědí dítěte požádán, aby opustil 

místnost. Stále se ale bude nacházet v blízkosti, například ve vedlejší místnosti. Pokud 

nebude buď rodič nebo dítě souhlasit, pak bude rozhovor proveden v přítomnosti rodiče, 

který ale bude požádán, aby do rozhovoru nijak nezasahoval. 
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Pokud terapeut uvidí jakýkoli náznak zvýšeného rozrušení dítěte či bude mít obavy 

z negativního dopadu výzkumu na dítě, pak má právo výzkum kdykoli pozastavit či ukončit. 

Jelikož budou rozhovory s dětmi provádět psychologicky vzdělaní terapeuti, bude na jejich 

odborném uvážení v případě potřeby nabídnout zvýšenou psychologickou pomoc jak dítěti, 

tak také jeho pečovateli. Největší snahou během celého výzkumu bude zamezit sekundární 

traumatizaci dítěte. 

Získaná data budou plně anonymizována, každému dítěti bude přiděleno číslo, 

pod kterým budou vedeny veškeré informace od něj získané. Při zpracování a následné 

prezentaci výsledků kvantitativní části výzkumu nebudou zveřejněny žádné osobní údaje. 

Vzhledem k využití rozhovorů s dětmi k realističtějšímu dokreslení jejich příběhů 

pro veřejnost, bude autor dané odpovědi podepsán pouze jako dívka/chlapec a jeho věk. 

Pokud by součástí odpovědi byla i jakákoli informace, díky níž by bylo možné poznat 

konkrétní osobu, pak by tato informace byla buď smazána nebo upravena tak, aby byla 

odpověď zcela anonymní. 
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3 Diskuse 

Literárně přehledová část této práce shrnula nejnovější poznatky a informace 

o dopadech domácího násilí na děti, které vyrůstají v násilné rodině. Je to oblast, které se 

věnuje poměrně velká pozornost teoreticky i výzkumně, ovšem prováděné studie jsou často 

zatíženy množstvím metodologických chyb a teoretické publikace se obvykle zabývají 

pouze určitou částí celé problematiky. 

Ve druhé části práce jsem navrhla výzkumný projekt, který se snaží zmapovat téma 

domácího násilí a dětí, a to na základě dat od poměrně velkého množství dětských 

respondentů. V České republice dosud nebylo provedeno mnoho podobných studií. Hlavně 

kvalitativní část proponovaného projektu se ale snaží navázat na výzkum klientely Acorusu, 

z.ú. provedený autorkami Barvíkovou a Paloncyovou (2016). Tato mnohokrát v práci 

citovaná monografie využila data ze spisových dokumentací klientek této služby a jejich 

dětí, které jí prošly za dobu 12 let. Proto má tato studie jako jedna z mála poměrně velké 

množství dětských probandů, a to 431 dětí. Autorkám se povedlo velmi dobře zmapovat 

situaci v ČR, a to především co se týče sociodemografických informací žen, násilných 

partnerů, typu násilí apod. Na děti se výzkum zaměřil pouze kvalitativně, formou rozhovorů. 

O souvislosti syndromu CAN a vystavení domácímu násilí se pak dozvídáme pouze 

ze statistik organizací, které obětem pomáhají. 

Navržený výzkum se po vzoru zahraničních studií zaměřuje kvantitativně 

na psychické dopady domácího násilí na dítě (např. Jonson-Reid, M., Kohl, P. L. 

& Drake, B., 2012; Maneta, E. K., White, M. & Mezzacappa, E., 2017; Moretti, M. M., 

Obsuth, I., Odgers, C. L. & Reebye, P., 2006) a také na souvislost domácího násilí 

a syndromu CAN (např. Hamby, Finkelhor, Turner & Ormrod, 2010; Luftman, Veltkamp, 

Clark, Lannacone & Snooks, 2005). Kvalitativně, pomocí polostrukturovaných rozhovorů, 

se pak snaží zachytit reálné zážitky, emoce a prožívání dětí vystavených domácímu násilí 

(např. Buckley, H., Holt, S. & Whelan, S., 2007). Projekt se tedy zaměřuje pouze na děti, 

což není v této problematice příliš obvyklé. 

Hlavním úskalím proponovaného výzkumu je získání dostatečného počtu dětských 

klientů, kteří budou ochotni se výzkumu zúčastnit. Dalším limitem je rozhovorová část 

studie. Je možné, že děti nebudou ochotny otevřeně mluvit o svých zážitcích a jejich 

výpovědi budou zkreslené. Časově i finančně náročné pak bude především zpracování 

rozhovorů a výstupů z nich i celkové zpracování tohoto výzkumu. Jak již jsem psala v úvodu 
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tohoto výzkumu, limitem je také diagnostika syndromu CAN, která je založená pouze 

na výpovědích dětí a je tedy třeba na ni pohlížet kriticky. 

Naopak uplatnění výsledků výzkumu je široké. Především budou výstupy sloužit 

k lepšímu pochopení a hlubšímu vhledu do prožívání těchto dětí. Také je ve výzkumu dán 

důraz na zmapování konkrétních psychických obtíží, kterými děti vystavené domácímu 

násilí trpí. Tyto informace budou užitečné nejen pro terapeuty a další pracovníky, kteří 

s těmito dětmi pracují, ale také pro jejich rodiče, pro které je mnohdy těžké své děti pochopit 

a porozumět jim, především v případě, kdy jsou to „pouzí svědci“ násilí. Informace získané 

z tohoto výzkumu mohou být využity také pro edukaci učitelů i široké veřejnosti, kteří by 

pak mohli snadněji rozpoznat dítě ohrožené domácím násilím či pro něj měli alespoň větší 

pochopení. Výsledky by k tomuto účelu mohly být zpracovány do formy kratší knihy, 

ve které by byly představeny příběhy dětí v doprovodu jejich autentických výpovědí. 

Tento projekt nabízí také široké možnosti návazných výzkumů, které by se mohly 

dále zaměřit například na rozdíly mezi dětmi coby primárními oběťmi a dětmi-svědky násilí, 

což je oblast, která je v českém prostředí téměř neprozkoumaná, či na dlouhodobé dopady 

násilí na dětí účastnící se proponovaného výzkumu.  

Zajímavou oblastí, kterou se tato práce z důvodu omezeného rozsahu bohužel 

nezabývá, jsou somatické problémy dětí vystavených domácímu násilí. Některé zahraniční 

studie totiž naznačují, že existuje souvislost mezi vystavení domácímu násilí a různými 

somatickými obtížemi jako například cukrovkou, kardiovaskulárními problémy či celkově 

horším reportovaným zdravím (např. Bonomi, A. E., Cannon, E. A., Anderson, M. L., 

Rivara, F. P. & Thompson, R. S., 2008; Franzese, R. J., Covey H. C., Tucker, A. S., 

McCoy, L. & Menard, S., 2014). 
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Závěr 

Cílem literárně přehledové části této práce bylo shrnout dosavadní poznatky  

o problematice násilí v rodině očima dětí jakožto svědků i přímých obětí tohoto násilí. 

Nejdříve bylo krátce definováno domácí násilí a jeho formy, následně byl popsán syndrom 

CAN a byly porovnány děti s touto diagnózou a děti vystavené domácímu násilí, které jsou 

v rodinách také často zanedbávány či týrány. Další kapitola byla věnována dětem jakožto 

primárním nebo sekundárním obětem násilí, jejímž cílem bylo tyto dvě kategorie porovnat. 

Na základě odborné literatury i zahraničních výzkumů bylo konstatováno, že i děti v roli 

svědků jsou oběťmi násilí a jsou ohroženy stejnými negativními dopady jako děti, které jsou 

přímými oběťmi. Hlavním bodem této části práce byly dopady domácího násilí na dítě, které 

byly nejdříve popsány ve vztahu k rozdílným vývojovým fázím dítěte. Samostatně byla 

popsána problematika transgeneračního přenosu násilí, specifika vztahu dítěte k násilnému 

rodiči a také rozdílnost dopadu domácího násilí na chlapce a dívky. Poslední kapitola byla 

věnována různým faktorům, které se ukazují jako důležité v souvislosti se závažností 

negativních důsledků plynoucích z vystavení domácímu násilí. Popsání a pochopení 

fungování těchto mediátorů je důležité abychom byli schopni porozumět tomu, proč má 

jedno dítě z vystavení domácímu násilí doživotní negativní následky a jiné dítě je nemá. 

Ve druhé části práce byl navržen výzkum, který vychází z poznatků uvedených 

v literárně přehledové části a jehož cílem je zmapovat dopady domácího násilí na českou 

populaci dětí a také souvislost syndromu CAN s vystavením domácímu násilí. Výzkum bude 

mít jak kvantitativní, tak také kvalitativní část, přičemž data budou získávána pomocí 

standardizovaných dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů. Navržený výzkum bude 

sloužit k lepšímu pochopení a popsání situace dětí ohrožených domácím násilím v ČR. 

Hlavní přínos této práce vnímám především v komplexitě a obsáhlosti informací 

podložených poměrně velkým množstvím výzkumů a publikací, která může přispět 

k lepšímu pochopení všech problémů a dopadů, se kterými se potýkají děti, které se setkaly 

s domácím násilím. Stejně tak také proponovaný projekt přispívá k větší informovanosti  

o této problematice a potažmo i kvalitnější pomoci těmto dětem. Především širokou 

veřejnost je potřeba edukovat o těchto tématech, aby byly děti destigmatizovány, byla jim 

nabídnuta kvalitní terapeutická pomoc a možnost se se svou minulostí vyrovnat tak, aby 

mohly žít plnohodnotný a spokojený život.  
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