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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je představit pojetí právní úpravy problematiky domácího 

násilí v České republice a ve Spojených státech amerických a jejich vzájemné srovnání. 

Text diplomové práce je rozčleněn do tří hlavních kapitol. První z nich usiluje o 

vymezení pojmu domácího násilí, o charakteristiku jeho typických znaků, forem a cyklu 

domácího násilí. 

Druhá kapitola se věnuje právní úpravě domácího násilí v České republice. V jejím 

úvodu je nejprve podán stručný přehled aktuální právní úpravy této oblasti v ČR. V další části 

je zaměřena pozornost nejprve na způsoby ochrany před domácím násilím poskytované s rámci 

soukromého práva, a to zejména na právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku a zákoně 

o zvláštních řízeních soudních. Následně je v práci představena právní úprava ochrany před 

domácím násilím poskytovaná trestním právem. Vzhledem k tomu, že fenomén domácího násilí 

nelze subsumovat pod jedinou skutkovou podstatu trestného činu, zahrnuje tato diplomová 

práce analýzu celé řady skutkových podstat trestných činů, které jsou aplikovatelné při řešení 

případů domácího násilí. Při charakteristice těchto skutkových podstat je vycházeno ze 

systematizace zvláštní části trestního zákoníku a jsou tedy nejprve analyzovány skutkové 

podstaty trestných činů proti životu a zdraví, poté trestných činů proti svobodě, trestných činů 

proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestných činů proti rodině a dětem, a nakonec 

trestných činů narušujících soužití lidí. 

Třetí kapitola se zabývá právní úpravou domácího násilí ve Spojených státech 

amerických. Nejprve nastiňuje, jak se americká společnost vyvíjela ve svém pohledu a vnímání 

fenoménu domácího násilí. V dalším pojednání tato diplomová práce přibližuje nejvýznamnější 

zákony federálního zákonodárství USA v oblasti ochrany před domácím násilím. V závěru třetí 

kapitoly je pojednáno o zákonodárství upravujícím domácí násilí ve státě Kalifornie, a to 

s akcentem na jeho trestněprávní úpravu. 

V závěru diplomové práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky o právních úpravách 

domácího násilí jak v České republice, tak ve Spojených státech amerických, jejich vzájemné 

srovnání, poukázání na jejich odlišnosti a možnosti vzájemné inspirace. 

 

 


