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Abstrakt 
 
Předkládaná práce se zabývá porovnáním postojů k domácímu násilí v České 

republice a ve Spojených státech amerických. Mapuje přístupy k domácímu násilí 
odborné i laické veřejnosti – tedy teoretické koncepce, reflexi této problematiky 
právním systémem, nestátními organizacemi i veřejným míněním a následně přináší 
porovnání percepce domácího násilí a postojů k němu v České republice a v USA.  

Ačkoliv domácí násilí není nijak novým fenoménem, explicitnímu pojmenování 
se mu dostalo až díky hnutí za ženská práva na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 
20. století ve Spojených státech amerických, později i v dalších západních zemích. 
V České republice se diskuse o této problematice otevřela až se zpožděním několika 
dekád, v devadesátých letech 20. století.  

Tato práce poukazuje nejprve na to, že domácí násilí není lehko uchopitelným 
fenoménem vědeckého bádání – to dokládá variabilita definic, teorií a přístupů 
vztahujících se k této problematice i specifické obtíže se kterými se výzkumníci 
setkávají při empirických šetřeních. Neexistuje ani jednoznačné zakotvení fenoménu 
domácího násilí v právních systémech jednotlivých zemí – setkáváme se s více či 
méně účinnými opatřeními a dá se říci, že se stále hledá nejlepší způsob, jak 
k domácím násilí, jeho obětem i pachatelům, přistupovat. V zrcadle veřejného mínění 
se ukazuje, že v této oblasti přetrvává (zejména v některých zemích) doposud řada 
mýtů a stereotypních představ. Přesto však můžeme tvrdit, že se informovanost 
veřejnosti v tomto ohledu postupně zlepšuje a domácí násilí přestává být problémem 
jednotlivých rodin a stává se problémem celé společnosti.  

V empirické studii, která je logickým vyústěním této práce, jsou porovnávány 
postoje českých a amerických vysokoškolských studentů a absolventů k některým 
aspektům domácího násilí. Akcentovány jsou zejména tyto oblasti: (1) informovanost 
o fenoménu domácího násilí, vnímání jeho závažnosti a možnosti pomoci obětem; (2) 
definice pojmu domácí násilí a vnímání některých výroků o domácím násilí; (3) 
ochota zasahovat v případě domácího násilí a (4) výskyt domácího násilí 
v respondentově okolí. Studie vnáší do problematiky též genderový pohled když 
sleduje, do jaké míry se liší odpovědi respondentů dle pohlaví. Výsledky naznačují, že 
v některých otázkách jsou rozdíly mezi odpověďmi mužů a žen markantnější než 
rozdíly mezi odpověďmi příslušníků uvedených kulturních zázemí. 

 
Klíčová slova:  

 
domácí násilí, postoje veřejnosti, porovnání postojů, česká legislativa, americká 
legislativa 
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Abstract 
 
The work to be presented refers to the comparison of attitudes towards domestic 

violence in the Czech Republic and the United States of America.  
It surveys professional and public approaches to the domestic violence  - the 

theoretic conceptions, reflection of this topic by the legal system, by non-
governmental organizations and by the public opinion. Consequently it brings the 
comparison of the perception of the domestic violence in the Czech Republic and the 
USA. Although domestic violence is not a new phenomenon at all, it was explicitly 
first labeled by the women's movement in the USA in 1960s or 1970s and later on in 
other Western countries. In the Czech Republic a discussion on this topic was initiated 
only in the 1990s. 

This diploma thesis shows first that for the researchers the domestic violence is 
not a simple problem to deal with. This can be ilustrated by different definitions, 
theories and approaches to this issue as well as by the specific difficulties 
accompanying empirical research. There is no clear conception of domestic violence 
in the legal systems of particular countries – more or less efficacious devices co-exist 
there, but it is possible to say that the best way of dealing with domestic violece is still 
to be found. In the mirror of public opinion we can see that some of the myths and 
stereotypical views still persist (especially in some countries). In spite of this fact we 
can assert that the level of domestic violence awareness is step by step increasing and 
this issue is ceasing to be a problem of particular families and it is becoming a 
problem of whole society. 

In the empirical study which can be seen as an acme of this diploma thesis, the 
attitudes of Czech and American university students and alumni towards some aspects 
of domestic violence are compared. The following topics are accented: (1) domestic 
violence awareness, percption of its seriousnss and possibilities of helping the victims; 
(2) definition of domestic violence and perception of some statements about domestic 
violence; (3) willingness to intervene in case of domestic violence and (4) incidence of 
domestic violence in respondents' environment. This study brings into the issue of 
domestic violence also the gender optic by observing the differences between attitudes 
of men and women. The results indicate that in some cases the gender differences in 
answers are more important than the differences between answers of the citizens of the 
monitored countries. 

 
 
Keywords: 

 
domestic violence, public attitudes, comparison of attitudes, Czech legislation, U.S. 
legislation  
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ÚVOD 

 

Dlouhou dobu bylo vnímáno násilí uvnitř rodiny anebo uvnitř partnerských vztahů 

jako privátní záležitost, která se týká jen sociálně nejslabších vrstev, minoritních 

skupin, duševně nemocných apod. Od konce 19. století bylo manželství silně 

romantizováno a převládaly názory, že by mělo být za každou cenu udrženo a 

partnerské násilí bylo vnímáno spíše jako norma, patřící k manželství. V posledních 

několika dekádách se postoje k domácímu násilí výrazně změnily. Společnost tento 

druh násilí dříve vnímala jako privátní věc, v níž se okolí může jen stěží orientovat. 

Proto se soudilo, že vnější pozorovatel udělá nejlépe, když se do této záležitosti 

nebude vůbec vměšovat. Prakticky do sedmdesátých let 20. století se o domácím násilí 

mlčelo. Problém nebyl pojmenován, a proto nemusel být řešen. 

Zájem o zlepšení situace obětí domácího násilí souvisel především se stále sílícím 

feministickým hnutím v USA, které otevírá problém násilí v partnerských vztazích 

jako vážný společenský problém. Centrální myšlenka tohoto hnutí zněla: „Domácí 

násilí je kriminální, nikoli privátní záležitostí.“ Docílilo se tak zásadní změny 

v postojích k domácímu násilí a tento přístup se pomalu začal rozšiřovat z USA i do 

dalších států.  

V některých společnostech přesto stále existují pověry týkající se domácího násilí, 

které jsou největší překážkou poznání a uznání tohoto jevu jako závažného 

společenského problému. Proto se každá nová iniciativa směřovaná proti násilí 

v rodině kdekoli na světě musela nejprve zaměřovat na zvýšení citlivosti veřejnosti 

vůči tomuto jevu.  

A jak je fenomén domácího násilí vnímán českou veřejností dnes? Do jaké míry 

přetrvává názor, že je to problém, který by si rodina měla vyřešit sama? Jaké chování 

by Češi pod pojem domácí násilí zařadili a jaké již nikoli (př. psychické násilí, 

zanedbávání)? A co USA - země, kde se tato problematika veřejně řeší podstatně delší 

dobu? Liší se významně postoje jejích občanů od postojů Čechů? A jsou lépe 

informováni jak se zachovat v situaci domácího násilí než obyvatelé České republiky? 

To jsou některé z otázek, na které bych se chtěla pokusit v této práci odpovědět. Její 

hlavní myšlenkou bude zmapovat přístupy k domácímu násilí odborné i laické 

veřejnosti – to jest teoretické koncepce i veřejné mínění, reflexi této problematiky 
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právním systémem i nestátními organizacemi a následně přinést porovnání percepce 

domácího násilí a postojů k němu v České republice a v USA.  

První část této práce se věnuje domácímu násilí viděného očima vědců a 

teoretických profesionálů. Její úvodní kapitola nejprve stručně rekapituluje aktuální 

vědecké poznatky o etiologii a formách násilného jednání. Poté věnuje pozornost 

domácímu násilí – po vymezení pracovní definice  a odhalení typických rysů, které 

tento druh agrese odlišují od jiných, se zabývá detailním rozborem teoretických 

modelů jeho příčin a dopadů na oběť. Poukáže též na obtíže a specifika se kterými se 

vědci potýkají při zkoumání tohoto nelehko uchopitelného fenoménu. 

Ve své druhé časti práce nahlédne na tuto problematiku perspektivou odborníků 

trestního práva a profesionálů z intervenujících organizací. Zaměří se nejdříve na 

historický vývoj vnímání domácího násilí a poté na jednotlivá opatření používaná buď 

v minulosti a nebo v současnosti u nás i ve světě k potlačení domácího násilí, 

napravení pachatelů a rehabilitaci obětí. 

Třetí část seznámí čtenáře konkrétněji se situací domácího násilí ve Spojených 

státech amerických a v České republice. Jsou zde zmíněny některé významné mezníky 

a důležité momenty, které se v těchto zemích odehrály při přerodu vnímání domácího 

násilí ze záležitosti privátní na problematiku, která již není veřejnosti lhostejná. Celá 

situace je dále dokreslena údaji z výzkumů zaměřených na prevalenci domácího násilí 

a zejména také na postoje veřejnosti k této problematice. Zde se tedy dostáváme ke 

třetímu pohledu na fenomén domácího násilí a to pohled „obyčejných lidí“, tedy laické 

veřejnosti. 

V poslední, čtvrté části je prezentována empirická studie zaměřená na porovnání 

některých postojů mladých lidí z USA a České republiky k domácímu násilí. Je zde 

tedy nadále sledována perspektiva nazírání domácího násilí veřejností z předchozí 

části práce a zároveň je čtenář konfrontován s rozdíly v postojích jednak Čechů a 

Američanů a jednak mužů a žen.  
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1. DOMÁCÍ NÁSILÍ OČIMA TEORETICKÝCH ODBORNÍKŮ 

 

1.1.Násilí a agrese 

 

Pojmy násilí a agrese nejsou většinou v běžných představách jasně ohraničeny, 

různé druhy agrese a násilného chování se vnímají jako více či méně závažné 

v souvislosti s jejich akceptovatelností ve společnosti a různých sociálních skupinách. 

V sociologickém a sociálně-psychologickém smyslu je agrese chování, které vědomě a 

záměrně poškozuje druhého, ubližuje mu, způsobuje mu utrpení, omezuje ho a násilně 

mu brání ve výkonu činností, které chce vykonávat. (Velký sociologický slovník 1996: 

44) 

Opočenská zastává názor, že „Násilné není jen zjevně nespravedlivé užití síly, ale 

také skrytě represivní struktury, ve kterých není moc rovnoměrně sdílena. ...Násilí má 

co činit s nadvládou“. (Opočenská 1995: 117) 

Slovo agrese poukazuje spíše k biologickému, zejména k pudovému a 

instinktivnímu zakotvení člověka v rámci ostatních živočišných druhů. Tento pojem 

nám připomíná, že jako lidé nejsme jen kulturní, ale také přírodní bytosti.  

Pro účely této práce lze využít základní, teoreticky neutrální definicí násilí, 

zahrnující všechny základní prvky sofistikovanějších vymezení, charakterizující násilí 

jako způsob interakce jedince s okolím, jehož cílem je ublížit jinému.  Násilí je v tomto 

pojetí zcela ztotožněno s agresí, což je učiněno při plném vědomí, že někteří autoři 

naopak oba pojmy rozlišují, přičemž násilí chápou jako projev agrese a agresi jako  

motivační zdroj násilí. 1  

Násilné chování může nabývat různých forem. Přímou agresi směřuje agresor 

jednoznačně proti oběti, projevem nepřímé agrese může být poškození náhradního 

objektu (např. majetku ve vlastnictví oběti). Verbální násilí zahrnuje slovní napadení, 

jako např. nadávky či zesměšňování, fyzické násilí může mít podobu políčků, kopanců 

či cloumání. Podle délky trvání rozeznáváme násilí  dlouhodobé,  situační a násilí v 

                                                 
1  S pojmem násilí a agrese úzce souvisí tyto další termíny: 

a) agresivita: relativně trvalá dispozice osobnosti chovat se agresivně 

b) hostilita: negativní postoj (zaměření osobnosti) vůči ostatním lidem. Hostilita může přímo či         
nepřímo motivovat agresivní jednání  

c) afekt: krátkodobý a silný emocionální stav, jehož podstatou je vnitřní napětí nebo konflikt; s agresí 
je nejčastěji spojován afekt zlosti či vzteku (méně již hněvu, který se odlišuje nižší intenzitou a 
méně prudkou emergencí) 
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podobě incidentů (náhlých neočekávaných násilných projevů s krátkým intenzívním 

průběhem).(Spurný, 1996: 8) Z pohledu zaměření násilného chování lze rozlišit 

autoagresi  (násilí proti sobě samému) a heteroagresi (násilí proti okolí). Na základě 

kritéria společenské nebezpečnosti lze seřadit násilí fantazijní (též potlačené), slovní, 

proti věcem a proti živým organismům. (Heretik, 1994: 144) 

Z kriminologického hlediska je zásadní rozčlenění agrese instrumentální, kde je 

použití násilí pouze prostředkem k dosažení vnějšího cíle a samotné ublížení jinému 

má povahu sekundárního efektu, a agrese emocionální (afektivní, hostilní, hněvivé), 

kde je násilí cílem samo o sobě.  

Zatímco pro instrumentální agresi je charakteristický  předem promyšlený plán 

jednání agresora, zhodnocení variant dalšího postupu, sebekontrola a objektivní 

vnímání vnějších podmínek, emocionální agrese je doprovázena silnou negativní 

emocí a minimálním odstupem od reality. Rozdíl mezi násilím instrumentálním a 

emocionálním se nicméně poněkud stírá, připustíme-li, že agresor může i při páchání 

násilí emocionálního svým jednáním směřovat k jistému cíli, např. zvýšení svého 

sebevědomí. Lze si také představit, že násilné jednání, které je původně směřováno k 

získání vnějšího cíle, na sebe postupně naváže hostilitu, která v jednání agresora 

posléze začne dominovat. (Papica, 1970: 24 – 25)  

Velmi podobné, ale kognitivní a afektivní složku agrese ještě více odlišující, je 

členění agrese na vědomě kontrolovanou, při níž je agresor schopen své jednání 

reflektovat, a agresi impulzivní, která je v podstatě spontánním výbuchem negativních 

emocí a následných motorických reakcí. Impulzivitu jako nezbytnou složku 

emocionální agrese totiž někteří autoři odmítají. 

Vznik agrese se snažilo a stále snaží vysvětlit mnoho vědeckých teorií. V zásadě 

se tyto teorie dají rozčlenit do tří typů. Do prvního se dá zařadit teorie vrozeného 

sklonu k agresi, prezentovaná zejména psychoanalytickou koncepcí. Freud říká, že 

v lidské osobnosti soupeří dva navzájem protikladné pudy – Eros a Thanatos. 

Thanatos se obrací vně osobnosti a mění se v agresi. Tu lze však využít i pozitivně, ať 

již v životní kariéře, kde je jistá míra agrese nutná, nebo ji sublimovat například 

v podobě uměleckých či jinak tvořivých činností. Sociologicky významnou inovaci 

freudovské teorie agrese formuloval E. Fromm ve svých pracích o zlu a lidské 

destruktivitě2. 

                                                 
2  př. Fromm, E.: (1964) Lidské srdce, jeho nadání k dobru a zlu. Praha 1969 
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Druhým typem jsou teorie reaktivní. Ty vysvětlují agresi jako odpověď na 

soubor vnějších nebo zvnitřnělých podnětů. Zřejmě nejznámější je Dollardova teroie 

frustrace – agrese3. Agrese je zde pojímána jako důsledek frustrace, přičemž agrese je 

původně zaměřena proti zdroji agrese, tedy tomu, kdo blokuje dosažení cíle, je-li však 

tento příliš silný, nebo není-li znám, orientuje se agrese k náhradnímu objektu, 

k obětnímu beránkovi. 

Třetím typem jsou teorie pokládající agresi za formu sociálně naučeného 

chování. Představitelem těchto teorií je například A. Bandura, který experimenty 

dokládá, že agrese je naučeným způsobem reagování na určitý soubor většinou 

opakujících se situací4. S tímto pojetím souvisí i zkoumání vlivu prezentace násilí 

v masmédiích. Zde opět badatelé nejsou jednotní – jedna skupina tvrdí, že sledované 

násilí má katarzní funkci. Říkají, že agrese sledovaná prostřednictvím médií nahrazuje 

či kompenzuje agresi reálnou. Tomu oponuje druhá skupina vědců, kteří dokazují, že 

násilí v médiích zvyšuje schopnost vidět násilí a utrpení bez průvodních emocí, že 

tedy vede k banalizaci násilí a dokonce i k smrti. 

Obecně lze ale zřejmě usuzovat, že sklon k agresi je tím vyšší, čím silněji se 

člověk identifikuje s nízkými hodnotami (mravními, estetickými atd...). (Velký 

sociologický slovník 1996: 45)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  podrobněji viz Dollard, J., Dobb, L.,Miller, N. E., Mowrer, O. H., Sears, R. R.: Frustration and 

Agression. (1939). New Haven  
4   podrobněji viz Bandura, A.: Aggression: A Social Learning Analysis. Englewood Cliffs 1973 
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1.2. Definice a podoby domácího násilí 

 

Domácí násilí je rovněž fenomén starý jako lidstvo samo a podle některých 

názorů patří mezi nejvíce rozšířený druh agrese vůbec. Zasloužené pozornosti – a to 

nejprve v USA a poté v celosvětovém měřítku – se mu však dostalo až na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Zásadní úlohu v pojmenování domácího 

násilí jakožto závažného společenského problému přitom sehrálo hnutí za ženská 

práva, jemuž náleží hlavní zásluha za odhalení všudypřítomné povahy tohoto jevu a 

narušení společenské tolerance jeho pachatelů. (Gjuričová, Kocourková, Koutek, 

2000: 74-75) 

Definice, ale i teorie domácího násilí pojí jeden společný jmenovatel: panuje v 

nich nejednotnost, uplatňují se různé ideové přístupy a výkladové koncepce. Důvod je 

ten, že domácí násilí představuje diverzifikovaný, širokospektrální, mnohovrstevný 

jev, který může nabývat různé skutkové podoby i různé stupně intenzity, a to 

v různých kombinacích. 

Oficiální klíčovou formulkou používanou při prezentaci a odtajnění problému 

před širokou veřejností se stal výraz domácí násilí (domestic violence), který byl 

rychle zmedializován a přešel tak do obecného povědomí. Ostatní blízké pojmy jako 

zneužívání partnera (partner abuse), intimní násilí (intimate violence) či rodinné násilí 

(family violence) zůstaly omezeny spíše na stránky odborné literatury. (Čírtková, 

2006)  

Při hledání definice pojmu domácí násilí začněme rozčleněním druhů chování, 

které se pod ním může skrývat.  

• Psychické násilí – patří sem urážky, zesměšňování, výhrůžky rozvodem, 

únosem dětí, umístěním v psychiatrické léčebně. Agresor může oběť emocionálně 

vydírat tvrzením, že spáchá sebevraždu nebo jí naopak odpírat emocionální pozornost 

a podporu. 

• Fyzické násilí – sahá od strkání, pohlavků a házení věcí přes tahání za vlasy, 

kopance a pálení cigaretou až po vraždu střelnou zbraní atd. Může směřovat jak  přímo 

proti oběti, tak i zástupným objektům: domácím zvířatům, dětem či majetku. Není 

nutné, aby došlo ke skutečnému zranění. 
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• Sociální násilí - má za cíl izolaci oběti od okolního světa. Projevuje se izolací 

od příbuzných a přátel, zákazy přijímat návštěvy, zákazy telefonovat, dívat se na 

televizi, doprovázení např. k lékaři, na úřady. 

• Ekonomické zneužívání – spočívá v zamezení přístupu k financím (i vlastním), 

vydírání, vynucování přepsání bytu, nemovitosti atd.  

• Sexuální násilí – zahrnuje znásilnění, nucení k nepříjemným sexuálním 

praktikám nebo sledování pornografie či nátlak na nepoužívání antikoncepce. 

• Stalking – spočívá v systematickém a excesivním pronásledování, jehož 

pachatelé (většinou se jedná o ex-partnery) vykazují značnou hostilitu, jsou vedeni 

negativními emocemi, ale dovedou při pronásledování uplatnit chladnou kontrolu. 

 

Pokud jde o definování pojmu domácího násilí, odborníci se shodují na jeho 

určujících, klíčových znacích, ke kterým patří nim patří: 

• výskyt násilných incidentů (násilí) 

• které se opakují (opakovanost) 

• a to se vzrůstající intenzitou (eskalace) 

• čímž vzniká jasné dělení rolí na násilnou a ohroženou osobu (asymetrie). 

 

Přes shodu v těchto kritériích domácího násilí stále přetrvává problém s jeho 

definicí. Je to způsobeno jednak samotnou komplexností fenoménů domácího násilí, a 

také zdůrazňováním hledisek, která jsou důležitá v kontextu, ve kterém se definice 

tvoří. (Shipway, 2004) Výraznější diference mezi různými definicemi domácího násilí 

se objevují dle Čírtkové (2006) zejména v následujících tematických okruzích: 

 

1.2.1. Genderový aspekt domácího násilí 

 

Genderový aspekt odráží historickou a politickou rovinu problému. Domácí násilí 

se z latentního jevu přesunulo do kategorie oficiálního a závažného společenského 

problému nikoli na základě kriminálních statistik, ale díky aktivitám ženských spolků 

a organizací v USA koncem 70. a začátkem 80. let dvacátého století. Proto bylo 

původně tematizováno a řešeno jako násilí na ženách.  

Teprve později se začíná hovořit i o domácím násilí páchaném na mužích. Dnes 

vedle sebe koexistují dva hlavní pohledy na domácí násilí: kriminologický a 
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feministický. Oba shodně předpokládají, že domácí násilí se zásadně liší od jiných 

podob násilí a kriminality. Feministický přístup otevřeně deklaruje svoji zaujatost pro 

ženskou perspektivu v nazírání problému. Jako synonymum pojmu domácí násilí tento 

přístup běžně používá termíny týrání manželky či bití manželky (anglicky wife abuse 

resp. wife battering).  Kriminologický přístup definuje domácí násilí bez ohledu na 

pohlaví pachatele i oběti.  

Pro ilustraci lze uvést oficiální australskou definici platnou pro státní instituce, 

která vyjadřuje snahu o přibližování obou pozic: „Domácí násilí je zneužívání síly 

páchané hlavně (ale nejenom) mužem na ženě, a to jak žijící jak ve společném vztahu 

s ním, tak po rozchodu s ním. Domácí násilí zahrnuje řadu forem včetně fyzického a 

sexuálního násilí, výhrůžek a zastrašování, emocionálního a sociálního zneužívání a 

ekonomické deprivace.“ (Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse 

2001: 1).  

Podobně Americká psychologická asociace: „Týrání, bití a sexuální útoky, které 

se odehrávají v intimních vztazích v průběhu celého života, ať už jsou účastníci 

manželé, milenci, druhové, separovaní nebo rozvedení.“ (Violence and the Family, 

1996: 4) 

 

1.2.2. Formy domácího násilí 

 

Rozdíly v definicích nalézáme i v oblasti forem domácího násilí. Například 

Bodnárová a Filadelfiová (2002) rozlišují užší definici domácího násilí, která zahrnuje 

fyzické týrání, a širší definici, která obsahuje i psychické, sociální či ekonomické 

násilí. Pokud jde o typ násilí, obecně však převažují definice zahrnující všechny typy 

(formy) násilí včetně psychického. Poněkud jiná je situace, pokud se zaměříme na 

samotnou intenzitu násilí bez ohledu na jeho konkrétní formu. V tomto ohledu lze 

zaznamenat odlišnosti mezi právními a sociálními definicemi. Pro trestněprávní pojetí 

musí domácí násilí vykazovat stupeň nebezpečnosti trestného činu, což v kontextu 

sociálních věd neplatí.  

 

1.2.3. Primární oběť (terč) domácího násilí 

 

Rozdíly v definicích domácího násilí se týkají také jeho tzv. primární oběti, tedy 

osoby, která je prvotním a hlavním terčem týrání. Podle tohoto hlediska lze 
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diferencovat definice domácího násilí do dvou skupin. První skupina chápe domácí 

násilí především jako násilí mezi partnery. Příkladem může být následující definice: 

„Jakýkoliv výskyt ohrožujícího chování, násilí nebo zneužití (psychického, fyzického, 

sexuálního, ekonomického nebo emocionálního) mezi dospělými osobami, které jsou 

nebo v minulosti někdy byly intimními partnery nebo členy jedné rodiny, a to bez 

ohledu na pohlaví.“ (Čírtková, Macháčková, Vitoušová, 2002: 10) 

Druhá skupina definic překračuje explicitně hranice partnerského násilí a 

předpokládá, že primární obětí se může stát kdokoli v rodině. Tímto způsobem se pod 

hlavičkou domácího násilí ocitá i týrání a zneužívání dětí, seniorů a další varianty 

mezigeneračního násilí. (Lovaš, 2001; Krahé, 2001) Násilnou osobou i ohroženou 

osobou může být kterýkoliv člen, nikoli pouze partneři v intimním vztahu. Tento širší 

výklad domácího násilí reprezentuje dnes většinový trend, který se prosazuje v 

právních, kriminologických i společenskovědních definicích domácího násilí. 

(Čírtková, 2006) 

 

1.2.4. Motivace (příčiny) domácího násilí 

 

Definice domácího násilí se liší dále v tom, čemu jsou připisovány příčiny a 

motivace k domácímu násilí. Téměř všechny teorie zdůrazňují, že fyzické, psychické i 

sexuální násilí mezi mužem a ženou uvnitř partnerského vztahu má zásadně jiné 

pohnutky a posilovače než běžné kriminální násilí. Jednoduše řečeno domácí agresor 

není kriminálník. Sám se za takového nepokládá, nemá totiž pocit, že by páchal velké 

nepravosti. Faktem je, že jednotlivé výpady i domácí násilí v celku nic konkrétního 

neřeší a pachatel nepoužívá agresi k cíli či účelu, který by otevřeně deklaroval. 

Domácí násilí není instrumentální ani typicky afektivní. Do definic se dostává teze, že 

domácí násilí je na kontrole a moci založené zneužívání a týrání partnera (anebo 

jiného člena rodiny). Výhoda těchto definic spočívá mimo jiné v tom, že je lze dobře 

využít pro odlišení domácího násilí od jiných podob násilí v rodině (např. od 

chronických konfliktů a rozepří). 

 

Jak důležitá je přesná či všeobecně akceptovaná definice domácího násilí? Ve 

vědě a výzkumu není pluralita a koexistence různých definic na závadu, naopak může 

být i prospěšná pro další poznávání jevu a tříbení poznatků o něm. Mimo tuto sféru je 

však nejednost vymezení domácí násilí přeci jen problematická. Především složky a 
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instituce, které s ním v praxi přicházejí do kontaktu, potřebují kvůli evidenci i 

intervenci pracovat s maximálně přesně či jednoznačně definovaným problémem. 

(Čírtková, 2004) 

V této práci se budu obecně přiklánět ke genderově neutrální a co se týká primární 

oběti užší definici domácího násilí, jakožto násilí mezi intimními (ex)partnery. 

Nebudu tedy do analýz zahrnovat násilí mezi rodiči a dětmi, vůči starým lidem či mezi 

sourozenci, i když tato tématika si také bezpochyby zaslouží značnou pozornost. 

Pokud se týká forem domácího násilí, jednoznačně se přikláním k definici, která 

zahrnuje všechny formy násilí uvedené výše, nikoli jen násilí fyzické.  

 

1.3. Domácí násilí v teoriích 

 

Pokud jde o otázku kořenů domácího násilí, v průběhu zkoumání tohoto 

fenoménu bylo vypracováno a představeno několik různých teoretických koncepcí, 

které se ji snaží zodpovědět a které se zásadně liší svými východisky, úhlem pohledu i 

závěry, k nimž dospívají. Je však nutno konstatovat, že univerzální výklad 

aplikovatelný na všechny případy domácího násilí současné vědecké poznání nenabízí. 

První pokusy o vysvětlení příčin domácího násilí byly původně založeny na 

jednofaktorových teoriích. Značnou část z nich je třeba v dnešní době považovat za 

překonanou – pokračující výzkum na poli domácího násilí ukázal, že nejsou schopny 

vysvětlit celé spektrum případů domácího násilí a odhalil, že jejich závěry často 

vycházely z nekvalitně provedených empirických výzkumů – studie se zabývaly 

výjimečnými případy, neobsahovaly srovnávací skupinu, vzorek zkoumaných byl 

příliš malý atd. (Čírtková, 2002: 35) 

Naopak poslední z níže uvedených jednofaktorových koncepcí, radikálně 

feministické pojetí domácího násilí, si zaslouží pozornost jako dosud nejvlivnější 

teorie domácího násilí, akceptovaná nejen ze strany významné části vědecké obce, ale 

i mnoha mezinárodních organizací, státních institucí i neziskových sdružení. 

V dělení jednofaktorových teorií se přikloním ke členění dle Kubové (2005) na 

teorie zaměřené na jedince, teorie zaměřená na vztah a rodinu a na teorie zaměřené na 

společnost. 
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1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. Jednofaktorové teorie zaměřené na jedince  

 

Modely tohoto typu se snaží příčiny domácího násilí dešifrovat z vlastností 

pachatele nebo oběti domácího násilí. Mezi nejstarší pokusy o uchopení této 

problematiky přitom patří studie, které se zabývají viktimizačním potenciálem oběti. 

Jejich autoři dovozovali, že oběťmi domácího násilí jsou jedinci se sklony k 

masochismu, pasivně hostilní, násilí provokující nebo nedostatečně asertivní. 

(Harway, 1993: 94 – 97)  

Moderní empirická šetření tyto hypotézy nepotvrdila – uveďme např. britskou 

studii J. Pahla, v níž ze 42 sledovaných obětí domácího násilí nebyla ani jedna ve 

svém novém  intimním vztahu reviktimizována. Naproti tomu jejich partneři měli 

tendence svůj násilný model chování opakovat. (Violence against Women in the 

Family, 1994) 

 Pokusy o zachycení rysů obětí, potenciálně odpovědných za zvýšenou 

pravděpodobnost napadení ze strany partnera, pak postupně začaly být považovány za 

nekorektní. Jak zaznělo především ze strany feministicky orientovaných expertů, 

odvozovat příčiny majetkové kriminality z charakteristiky obětí by seriózním vědcům 

ani nepřišlo na mysl a obdobný postup u domácího násilí je proto ukázkou 

patriarchálního stereotypu. (Buzawa, E. S., Buzawa C. G., 1996: 17)  

Pokud jde o hypotézy, v jejichž centru stojí osoba agresora, nejdále do historie 

sahá představa, že za domácím násilím stojí „démon alkohol“, resp. obecně řečeno 

užívání návykových látek. I moderní studie provedené v USA přitom ukazují, že u 

incidentů domácího násilí bývá více jak 50 % pachatelů (ovšem rovněž 20 % obětí) 

pod vlivem alkoholu a jiných drog. (Violence and the Family, 1996:38)  

Nicméně abúzus jako jediný faktor neobstojí. Mnoho pachatelů, kteří se domácího 

násilí dopouštějí ve stavu intoxikace, v něm pokračuje i za střízliva, a naopak mnoho 

poživatelů drog k domácímu násilí nikdy nesáhne.  

Za poplatné době, kdy bylo domácí násilí pokládáno výhradně za problém nižších 

sociálních vrstev a závažně narušených jedinců, je třeba považovat i tzv. situační 

teorie, které za hlavního „viníka“ považují stres, který na agresora doléhá, ať už 

pramenící ze ztráty zaměstnání, sociální izolace, nízkého socioekonomického statutu, 

špatného bydlení či pracovních podmínek. Překonané jsou i přístupy spatřující jeho 

kořeny v biologických rysech pachatele, např. poškození limbického systému. (Dalton, 

Schneider, 2001: 82 – 93) 
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Teorie individuální psychopatologie agresora hledá příčiny agrese vůči intimnímu 

partnerovi v psychických aspektech osobnosti násilníka. V průběhu let byly za možné 

rizikové faktory označeny tyto psychické rysy: 

• vysoká irritabilita (emocionální dráždivost) a nízká sebekontrola 

– jedinec má tendenci reagovat na nepatrné podněty útočně a není schopen 

ovládnout svůj hněv; 

• nízká sebeúcta  

– jedinec, který se cítí zahanben, se může stát hostilním vůči těm, které vnímá 

jako příčinu své nízké sebeúcty; 

• vysoká sebeúcta 

 – jedinec s vysokou sebeúctou může pocítit ohrožení své superiorní pozice např. 

v situaci, kdy jeho protějšek najednou získá stejný nebo vyšší status. Začne jednat 

agresivně, aby svoji sebeúctu konsolidoval; 

• psychopatie 

 – jedinec je vybaven tzv. hraniční organizací osobnosti, charakteristickou 

nadměrnou agresivitou, značnou impulsivností, nedostatkem pocitů viny a absencí 

kapacity k vytváření vazeb k jiným lidem; 

• jiné psychické poruchy  

– např. deprese, neuróza či schizofrenie. 

Korelace všech výše zmíněných osobnostních rysů s pravděpodobností násilného 

chování je obecně uznávána. Jako univerzální vysvětlení fenoménu partnerského násilí 

však tyto faktory empirickými studiemi jednoznačně potvrzeny nebyly – mnohá 

šetření naopak naznačují, že násilí vůči intimnímu partnerovi a násilí vůči cizí osobě 

spočívá na odlišných základech a dopouštějí se ho jedinci s odlišnou psychickou 

výbavou. Individuální psychopatologie nicméně zůstává relevantní minimálně jako 

vysvětlení výjimečných případů extrémní agrese. (Čírtková, 2001: 15)  

Teorie mezigeneračního přenosu domácího násilí vychází z obecné teorie sociálně 

naučeného násilí. (Kong, Bartholomew, Henderson, Trinke, 2003) Předpokládá, že 

agresor ve svém chování kopíruje model chování, který poznal u svých rodičů: jako 

malé dítě byl buď svědkem agrese mezi rodiči anebo byl objektem násilí ze strany 

rodičů sám. Násilí se proto naučil pokládat za úspěšnou strategii při partnerských 

neshodách a běžnou součást intimního vztahu. (Eigenberg, 2001: 139-141) 
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Existují empirická šetření, která pro tuto hypotézu svědčí – např. výsledky 

americké studie W. Staceyho a A. Shupa uvádějí, že z deseti zkoumaných agresorů 

bylo v dětství svědky fyzického násilí mezi rodiči šest a ze strany rodičů byli týráni 

čtyři. (Violence against Women in the Family, 1994) Existují však průzkumy, které 

docházejí k závěrům poněkud odlišným – např. že vyšší sklon k agresi lze pozorovat 

pouze u týraných dětí mužského pohlaví, že k mezigeneračnímu přenosu dochází spíše 

v případě násilí ze strany otce než matky, a existují i prameny, které efekt přenosu 

zpochybňují. (Eigenberg, 2001: 139) 

Teorie mezigeneračního přenosu násilí je proto za současného stavu vědeckého 

poznání považována za stále přínosnou, nikoliv však jako univerzální model domácího 

násilí, leč jako součást komplexnějších multifaktorových koncepcí. 

 

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. Jednofaktorové teorie zaměřené na vztah a rodinu 

 

Interakční koncepce pokládá za hlavní zdroj domácího násilí poruchu v partnerské 

komunikaci. Agresor (neschopný vyřešit vlastní vnitřní konflikt) najde náhradního 

viníka svého selhání ve svém nejbližším okolí. A protože nedokáže kvalitně  

partnersky komunikovat, sáhne k agresivnímu jednání. Svůj podíl na vzniku násilné 

interakce má však podle zastánců tohoto pohledu i oběť, která nedokáže svému 

životnímu partnerovi dostatečně empaticky naslouchat a akceptovat jej bez kritického 

hodnocení. (Spurný, 1997: 50-53) 

Teorie zdrojů předpokládá, že každý sociální systém, včetně rodiny, spočívá na 

určitém stupni násilí nebo jeho hrozby. Členové systému násilí používají nepřímo 

úměrně zdrojům moci, kterými disponují. Jedinec, jenž ovládá množství zdrojů 

(ekonomických, sociálních apod.), násilí k prosazení své vůle nepotřebuje, kdežto pro 

toho, komu zdroje scházejí, je použití násilí cestou k získání vlivu. (Lawson, 2003) 

V prostředí moderní rodiny proto může k násilí dojít např. tehdy, není-li muž 

vybaven tradičními zdroji mužské moci (vyšší vzdělání, vyšší příjem) a snaží se své 

společností očekávané dominantní postavení získat použitím násilí proti své manželce. 

(Gelles, 1985: 359) 
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1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. Jednofaktorové teorie zaměřené na společnost 

 

Radikálně feministická teorie domácího násilí považuje za centrální příčinu násilí 

mezi intimními partnery patriarchát (resp. v moderní civilizaci přetrvávající 

patriarchální rysy společnosti) a z něj vyplývající nerovnou povahu vztahu mezi 

mužem a ženou.5 

Patriarchátem je třeba rozumět uspořádání lidské společnosti, ve kterém nemají 

obě pohlaví rovnocenné postavení, ale příslušníci jednoho z nich – muži – jsou ve 

všech aspektech nadřazeni příslušníkům druhého – ženám.  

Muži i ženy sehrávají ve společnosti svoji sociální genderovou roli.6 Zatímco 

mužská role je v patriarchátu definována dominancí, agresivitou a nezávislostí, ženská 

role submisivitou, pasivitou a závislým postavením. Celá struktura společnosti je pak 

zkonstruována tak, aby mužskou dominanci a ženskou závislost posilňovala a 

utvrzovala. Právo, morálka, veškeré sociální instituce včetně náboženství nebo 

manželství nemají neutrální charakter, ale reflektují a podporují patriarchální rozdělení 

rolí mužů a žen. 

Násilí vůči intimní partnerce není v takové společnosti odchylkou od normy a 

výjimkou, jíž se dopouštějí patologičtí jedinci či deprivovaní příslušníci nejnižších 

sociálních tříd, ale legitimním prostředkem, který má jakýkoliv muž právo použít 

k udržení ženiny poslušnosti, k jejímu potrestání za neplnění povinností či k prevenci 

jejího nežádoucího chování. Sociální role muže je s legitimním užíváním násilí 

prorostlá, agrese je považována za symbol maskulinity a mužské autority. Radikálně 

feministická teorie proto domácí násilí považuje za pouhou podmnožinu 

všudypřítomného násilí na ženách, jehož se při výkonu svých „privilegií“ neustále 

dopouštějí muži. (Kurz, 1997: 443 – 453)  

Situace, kdy k agresi vůči intimnímu partnerovi sáhne žena, je z pohledu této 

koncepce dramaticky odlišná. Obvykle ji lze vysvětlit jako sebeobranu vůči 

násilnickému chování muže, popř. jako zoufalý pokus o ukončení vztahu, po léta 

naplněného násilím ze strany muže. (Dobash, R. E., Dobash, R., P., 1997: 271-272) 

                                                 
5
  Jako čelné představitele tohoto směru bádání lze uvést např. D. Kurzovou, R. E. Dobashovou, R. P. 

Dobashe, D. Saunderse, E. Stankovou či K. Yllöovou 
6  Genderovou roli lze definovat jako soubor sdílených očekávání o chování jedince, které se vážou na 

jeho příslušnost k mužskému či ženskému pohlaví. Normy, které genderovou roli definují, mohou 
být jedincem v procesu socializace internalizovany a stát se součástí jeho osobnosti; působením 
sociální kontroly a tlaku se však jedinec naučí chovat v souladu s genderovou rolí i bez úplného 
plného zvnitřnění existujících pravidel.  
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1.3.4. Multifaktorové teorie 

 

V současné době dominují multifaktorové přístupy. Nepřináší sice žádné nové 

teorie ani pohledy na partnerské týrání, jejich přínos však spočívá v tom, že spojují 

dřívější jednofaktorové přístupy do interaktivního modelu, ve kterém jsou postiženy 

vzájemné vazby a propojení dříve izolovaných teorií. Násilí mezi intimními partnery 

chápou jako vícevrstevný fenomén, na jehož vzniku  se podílí celý komplex faktorů.7 

Tím se do značné míry dostávají do konfliktu s převažující radikálně feministickou 

koncepcí domácího násilí.  

Teorie domácího násilí jako podmnožiny násilí v rodině poukazuje na skutečnost, 

že rodina je institucí, která je k expozici násilí obzvláště náchylná. Lidské bytosti se 

uchylují k použití násilí tehdy, pokud potenciální odměna, již takovým jednáním 

mohou získat, převyšuje případné ztráty (způsobené např. uvězněním, ztrátou statusu 

nebo rozpadem rodiny). Uvnitř rodiny se rozprostírá sféra intimity, v níž panuje 

snížená  sociální kontrola. Zatímco útok proti cizinci společnost pohotově odsuzuje a 

trestá, intimní sféře rodiny se spíše vyhýbá. Je proto poměrně málo riskantní chovat se 

v rámci rodiny násilným způsobem. Potenciální ztráty jsou tedy velmi nízké – „lidé se 

dopouští násilí v rodině, protože mohou“. (Minow, 2000: 851) 

Intimní charakter rodinného soužití je neobyčejně rizikovým faktorem i v dalším 

směru. Členové rodiny tráví společně mnoho času a počet konfliktních interakcí je 

proto vysoký. Výborně znají své povahové vlastnosti i sociální pozadí a dokáží proto 

vyhmátnout silná a hlavně slabá místa. V rodině se neustále odehrávají rozhodovací 

procesy, do nichž jsou zapojeny osoby různého pohlaví, věku, povahových rysů i 

postavení na žebříčku rodinné hierarchie. Jejich životy jsou úzce propojeny – když se 

rodí, procházejí pubertou, neúspěšně se ucházejí o zaměstnání či trpí chorobami, 

očekávají od svých nejbližších psychickou podporu a tím šíří stresové prostředí. 

Problematický je také fakt, že rodinní příslušníci obvykle cítí povinnost (či právo) 

ovlivňovat chování svých blízkých. K tomu je třeba připočíst skutečnost, že vyvázání 

se z rodinných svazků je komplikované, ne-li často nemožné. 

Dalším podstatným činitelem je sociální rámec domácího násilí, tj. postoj  

společnosti k řešení interpersonálních vztahů prostřednictvím násilí. Společensko-

                                                 
7
  Mezi zastánce této teoretické báze patří např. M. A. Straus, R. J. Gelles, S. Steinmetzová, J. Stets, 

či D. G. Dutton.  
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kulturní kontext naší civilizace se vyznačuje vysokou tolerancí vůči násilí, které je 

běžně zobrazováno v médiích, a to i v pořadech pro děti a mládež. (Gelles, 1985: 360)  

Konečně třetím faktorem je akceptace tělesného trestání dětí rodiči. Podle 

průzkumu, provedeného v šedesátých letech v USA, má 86 % dospělé populace za to, 

že mládež potřebuje „tvrdou disciplínu“. (Citováno podle Vymětalová, 2001: 107) 

Výsledky průzkumu agentury Median provedeného v dubnu 2008 ukazují, že také 

Češi mají s fyzickými tresty bohaté osobní zkušenosti - 71,5 % respondentů přiznalo, 

že je rodiče v dětství bili, a čtvrtina rodičů tělesné tresty při výchově občas nebo 

pravidelně používá. (Lidové noviny, 8. 4. 2008: 3)  

Nadměrné používání tělesných trestů však ve skutečnosti vede děti k přesvědčení, 

že je normální bít lidi, které milujeme, používat násilí k dosažení svých cílů, a jako 

mocnější ubližovat méně mocným. (Eigenberg, 2001: 139-141) 

Ekologický model D. G. Duttona rozeznává čtyři úrovně  zdrojů domácího násilí: 

makrosystém, exosystém, mikrosystém a ontogenetickou rovinu.  

Makrosystémem rozumí nejobecnější sociální rámec, ve kterém se domácí násilí 

odehrává – právní a morální normy společnosti, včetně v nich zakořeněných 

stereotypů. Upozorňuje, že v naší kultuře je pro makrosystém charakteristická jednak 

vysoká tolerance násilí jako způsobu řešení konfliktu a dále přežívání patriarchálních 

stereotypů, které agresory podporují v páchání domácího násilí: podle autora 

společnost agresory „učí jakým způsobem a ukazuje proti komu“ mají násilí použít. 

(Dutton, Golant, 1995: 82-93) 

Exosystém je tvořen formálními a neformálními sociálními strukturami, se 

kterými jedinec přichází do kontaktu, jeho bezprostředním životním okolím – 

pracovním prostředím, okruhem přátel apod.  

Mikrosystémem je rodina, resp. intimní vztah agresora a oběti. Rizika, která se na 

této úrovni objevují, byla popsána podrobněji již výše: snížená sociální kontrola uvnitř 

rodiny, předepsané role, právo rodiny na ovlivňování chování svých členů apod.  

Ontogenetická rovina zdrojů domácího násilí pak zahrnuje specifické individuální 

rysy agresora, popř. i oběti. 

 Na vzniku domácího násilí participují zdroje pramenící ze všech čtyř 

popsaných úrovní. Tyto roviny však zároveň obsahují i faktory, které jeho projevy 

inhibují. Tak např. společenské normy, svalující odpovědnost za výsledek vztahu 

především na ženu (prvek makrosystému), mohou rezonovat s duševním rozpoložením 

manžela s hraniční poruchou osobnosti (prvek ontogenetické roviny), který činí svoji 
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manželku odpovědnou za udržení integrity svého ega a trvání milostné euforie. Tento 

sklon může ještě posilovat patriarchální podoba rodiny (prvek mikrosystému). 

Působení složek exosystému (policie, církevní komunity) jej může naopak mírnit. 

(Dutton, 1994: 125-140)  

 

1.4. Důsledky domácího násilí 

 

Empirická šetření podávají přesvědčivé důkazy o závažnosti důsledků domácího 

násilí. V rozsáhlém nizozemském výzkumu (Van Dijk et al., 1998) referovala čtvrtina 

obětí (26 %) o poklesu sebedůvěry, 16 % obětí trpělo depresivními stavy a 12 % 

týraných osob uvádělo problémy s navazováním vztahů. Vedle obvyklých poznatků 

však autoři doložili i existenci neuvědomovaných následků domácího násilí. Zjistili 

totiž, že oběti domácího násilí mají větší zdravotní potíže somatického i psychického 

rázu než normální populace bez zkušeností s domácím násilím. Vedle 

viktimologických výzkumů založených na „self reportu“ obětí je nutné zmínit i 

klinické studie využívající standardizované diagnostické nástroje pro identifikaci 

následků domácího násilí. V těchto studiích jsou jako typické důsledky domácího 

násilí zjišťovány úzkostné stavy, deprese, kognitivní distorze, disociativní poruchy 

atp., tedy symptomatika, kterou lze podřadit převážně pod posttraumatickou stresovou 

poruchu. (Berry, 2000)  

V psychologickém kontextu je z pohledu důsledků domácího násilí zvýrazňováno 

hledisko jeho přímé (primární) oběti. Mnohé způsoby reagování oběti na násilí 

páchané blízkou osobou jsou totiž málo srozumitelné. Tolerování násilí, snášenlivost, 

nečinnost až apatie ze strany oběti vyvolávají přinejmenším údiv, někdy až 

zpochybňování závažnosti problému domácího násilí. Proč neodejde? Proč si to nechá 

líbit? Možná se jí to líbí? To jsou nejtypičtější laické otázky, které signalizují zásadní 

neznalost podstaty a zvláštností dynamiky násilí, které je označováno jako domácí 

násilí. Uvnitř partnerských vztahů může totiž docházet k rozmanitým podobám a 

variantám násilných incidentů. Ne všechny však lze označit jako domácí násilí. 

Skutkovou podstatu domácího násilí vystihuje výraz „týrání“, které podle měřítek 

obecného morálního úsudku činí soužití sotva snesitelným. Dominujícím 

psychologickým znakem týrání je uplatňování moci a kontroly nad obětí právě cestou 
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používání násilí - fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického atp. (Čírtková, 

2002: 23)  

Dynamika domácího násilí je též vysvětlována pomocí koncepce naučené 

bezmoci, která byla objevena v experimentech M. E. P. Seligmana (1975). V 

počátečních fázích je oběť projevy násilí ze strany blízkého člověka zaskočena, 

neutralizuje je pomocí různých mechanismů manipulace s realitou (už se to nebude 

opakovat, zavinila jsem to atp.). V další fázi získává zkušenost, že nemůže násilí 

kontrolovat. To vede ke ztrátě aktivity a motivace hledat řešení, objevuje se ztráta 

sebevědomí, emocionální deficity (sklíčenost, apatie) a také kognitivní distorze (je to 

normální, neexistuje dobré řešení, nikdo mi neuvěří a nepomůže). Na těchto 

poznatcích je vystavěno i vymezení tzv. syndromu týrané ženy. Do odborné literatury 

ho zavedly Murray Strausová a Leonor Walkerová. (viz např. Feltes, 1997) Syndrom 

týrané ženy se skládá z poměrně bohaté mozaiky různých projevů, v konkrétním 

případě mohou být některé symptomy zvýrazněny, jiné naopak ustupují do pozadí. 

Podle M. A. Douglasové (cit. podle Feltes, 1997) lze veškeré symptomy u týraných 

žen rozčlenit do tří kategorií. Jsou to: 

● příznaky spadající pod posttraumatickou stresovou poruchu 

● naučená bezmocnost 

● sebezničující reakce. 

Sebezničující reakce reprezentují paradoxní účinky viktimizace blízkým 

člověkem. Objevují se především u dlouho trvajícího týraní a zahrnují zejména 

následující jevy: popírání viny útočníka, minimalizaci následků a popírání 

viktimizace. Pro vznik sebezničujících reakcí je podstatná osobní zkušenost s 

fenoménem „Jackyll a Hyde“. Někteří autoři předpokládají, že rozhodující pro 

paradoxní účinky domácího násilí není ani tak periodický výskyt agrese, jako spíše 

nevypočitatelné střídání dvou modalit chování na straně násilné osoby. Oběť je 

decimována střídáním neutrálních či laskavějších podob vztahu s hrubou fyzickou 

agresí doprovázenou zjevným nepřátelstvím. Čím vyhrocenější a vyprofilovanější jsou 

obě tyto krajnosti, tím pravděpodobněji dochází ke vzniku paradoxní vazby týrané 

osoby na partnera. 

Syndrom týrané ženy jako odborný pojem byl do literatury zaveden v raných 80. 

letech, kdy bylo explicitně tematizováno násilí na ženách. Diskuse o genderovém 

rozdělení rolí při domácím násilí probíhá v sociálních vědách přibližně 15 let. 

(Archem, 2000) Lze očekávat, že povede k ustálení pojmu „syndrom týraného 
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partnera“, který nahradí původní termín vázaný pouze na ženské oběti domácího násilí 

(Čírtková, 2006). 

 

1.5. Obtíže při zkoumání domácího násilí 

 

Mezi základní a nezpochybnitelná fakta o domácím násilí patří především jeho 

rozšířenost, vysoká latence a také závažnost jeho důsledků pro přímo postižené rodiny 

i celou společnost. Podle expertů představuje domácí násilí vůbec nejrozšířenější 

formu agrese mezi lidmi. (Schneider, 2000: 87) Lidé mají větší pravděpodobnost, že 

budou napadeni, zraněni, týráni či zabiti doma a ze strany svých blízkých, než kdekoli 

jinde a od kohokoli jiného ze společnosti. Přesto se výzkumníci při zkoumání 

domácího násilí potýkají s řadou nelehkých překážek a naráží na otázky, které 

nemohou být jednoznačně zodpovězeny. 

Výzkum domácího násilí má relativně krátkou historii. V zahraničí, zejména ve 

Spojených státech amerických, začal v 70. letech vlastním zjišťováním výskytu tohoto 

fenoménu ve společnosti. Od začátku se výzkumníci setkávali se závažným 

problémem, který představoval samotný sběr údajů. Konkrétní údaje o výskytu 

domácího násilí se ovšem v různých výzkumech liší. Rámcově se pohybují v intervalu 

10–30 %, některé empirické sondy však uvádějí i vyšší údaje (viz např. Baldry, 2002; 

Tjaden, Thoennes, 2000; Van Dijk et al., 1998).  Zkoumání fenoménu domácího násilí 

je obtížné z následujících důvodů: 

 

1.5.1. Specifický vztah pachatele a oběti domácího násilí 

 

Specifická povaha vztahu mezi agresorem a obětí domácího násilí s sebou přináší 

následující charakteristické rysy, které je odlišují od ostatních druhů násilí a které 

zároveň velmi znesnadňují jeho detekci: 

• Oběť a agresor jsou vzájemně propojeni mentálně, citově, sociálně, 

ekonomicky, popř. prostřednictvím společných dětmi. Agresor je součástí všedního 

světa oběti, oběť jej nemůže ze svého života jednoduše eliminovat. 

• Vztah oběti k agresorovi je ambivalentní. Násilí jí ubližuje, ale k jeho pachateli 

má těsnou vazbu. Jejím cílem je primárně zbavit se násilí, nikoliv pachatele. 
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• Oběť a agresor spolu sdílejí společné soukromí, které je jak společenskými, tak 

právními normami považováno za nedotknutelné či alespoň zvláštního respektu hodné. 

Dějiště násilných incidentů je často mimo sociální kontrolu, čímž se snižuje naděje 

oběti na zásah zvnějšku. 

• Vzhledem k četnosti interakcí mezi obětí a agresorem dochází k opakované 

viktimizaci. Obvyklé je i postupné stupňování intenzity útoků.  

• Určení, kdo je skutečná oběť a kdo pachatel, je velmi obtížné, a důkazní situace 

složitá. (Violence and the Family, 1996: 5-6) 

 

1.5.2. Latence domácího násilí 

 

Latence domácího násilí je považována za jeho průvodní znak. I když se žádná 

oběť násilného činu nenachází v jednoduché situaci, postavení oběti domácího násilí je 

ještě komplikovanější. Obvykle se za svoji viktimizaci stydí, chápe ji jako své osobní 

selhání a snaží se ji proto tajit a zlehčovat a její následky v očích ostatních 

minimalizovat. Na lékaře, organizace na pomoc obětem a  orgány činné v trestním 

řízení se obrací až při eskalaci napětí anebo v situaci, kdy je pevně rozhodnuta vztah 

s násilníkem ukončit. 

Toto tvrzení můžeme podpořit např. výsledky výzkumu provedeného 

Ministerstvem spravedlnosti USA: pouze 26 % žen fyzicky napadených partnerem a 

14 % mužů fyzicky napadených partnerkou uvedlo, že tento incident ohlásili policii. 

(Tjaden, Thoennes, 2000: 49-54)  

Z Mezinárodního výzkumu násilí na ženách provedeného v roce 2002 vyplývá, že 

násilný incident v partnerském vztahu ohlásilo v rámci České republiky policii 

pouhých 8 % žen. Ze studií věnovaných otázkám reviktimizace nadto plyne, že s 

každou další viktimizací klesá u oběti ochota oznámit událost a snižuje se její důvěra v 

pomoc zvenku. Jinak řečeno, oddalování oznámení po jednotlivých incidentech 

vytváří příznivé pozadí pro upevnění cyklu násilí v rodině. (Čírtková, 2004)  

 

1.5.3. Nejednotné představy o obsahu pojmu domácí násilí 

 

Dalším faktorem ztěžujícím odhad rozsahu domácího násilí v populaci je 

skutečnost, že legální, kriminologické a sociologické definice domácího násilí, jakož i 
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představy veřejnosti včetně samotných obětí o tom, co si vlastně pod pojmem násilí 

mezi partnery představit, nejsou jednotné. Platí to dokonce i u násilí fyzického, které 

je nezjevnější a nejsnáze identifikovatelné. 

Uvedený závěr ilustrují zjištění z průzkumu Bezpečnostní rizika 1999, který 

v roce 1999 v rámci grantu Ministerstva vnitra ČR provedla agentura UNIVERSITAS.  

Např. políček jednoho partnera druhému považuje pouze 49 % českých žen a 40 % 

českých mužů za „opravdové a nepřípustné násilí“ v každé situaci a dalších 43 % 

respondentek a 49 % respondentů v závislosti na kontextu. Téměř stejného hodnocení 

se dostalo odpírání sexuálního styku, které je pro třetinu Češek a Čechů násilím vždy a 

pro dalších téměř 40 % v závislosti na situaci. Dalším ze zajímavých údajů je to, že 

pro 3 % respondentek a 5 % respondentů nenaplňuje charakteristiku násilí ani jednání 

charakterizované jako vynucení si sexuálního styku. (Vymětalová, 2001: 103-122) 

 

1.5.4. Metodologické obtíže 

 

V neposlední řadě se pak na neuspokojivém stavu našeho vědění o výskytu agrese 

mezi intimními partnery podílí nedokonalost současných metodologických nástrojů, 

používaných pro měření násilí. Tvrdým oříškem je především operacionalizace 

nefyzických forem násilí a technika interview, jež by dokázala přimět respondenty 

k pravdivé výpovědi o intimním a tabuizovaném tématu.  

Při posuzování výsledků jednotlivých studií je třeba brát v úvahu použitou 

definici domácího násilí – zda zahrnovala i formy psychického násilí či nikoliv, za byli 

dotazováni oba partneři a zda měli respondenti možnost výběru jednotlivých forem 

násilí, nebo byli jen dotázáni na to, zda jsou nebo nejsou obětí domácího násilí. Tyto a 

řada dalších faktorů mohou značně ovlivnit konečné závěry studie. (Marvánová-

Vargová, 2008: 15) 

 

1.5.5. Problematika gendrového rozložení pachatelů a obětí 

 

Rozdílné výsledky výzkumů vedou často též k otázce, zda existuje genderová 

rovnováha mezi pachateli domácího násilí. Některé studie nezjistily genderové rozdíly 

v míře užití násilí (např. Straus, 1980; Straus, Sweet, 1992). Podle Kossové et al. 

(1994) jsou však výsledky těchto studií v přímém rozporu s klinickými studiemi a 

policejními zprávami o tom, že domácího násilí se dopouštějí především muži. 
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S ohledem na počátky boje proti domácímu násilí jehož iniciátory byly 

feministické skupiny i s přihlédnutím k obecnému pohledu na mužskou a ženskou 

agresivitu lze pochopit, že hlavní pozornost byla upřena na ženské oběti domácího 

násilí. Přes různost teorií vysvětlujících příčiny tohoto fenoménu nebylo pochyb o 

„směru“, kterým agrese v intimních vztazích míří − od muže k ženě. Případy 

agresivního chování ze strany ženy byly vysvětlovány jako reakce na provokaci ze 

strany muže, obvykle jako sebeobrana proti jeho násilnému jednání.   

Představa muže jako skutečné oběti domácího násilí byla neakceptovatelná jak 

pro zastánce radikálně feministické teorie domácího násilí, pro které pravá příčina 

domácího násilí spočívá v patriarchálním uspořádání společnosti, která tisíce let 

uznávala nadřazenost mužů nad ženami a dovolovala mužům vynucovat si ženskou 

poslušnost i násilnými prostředky, a v souvisejících genderových rolích obou pohlaví,  

tak paradoxně i pro konzervativnější část populace, které představa týraného manžela 

připadala neuvěřitelná až směšná. (Srov. Gelles, 1985: 347-367)  

S nástupem osmdesátých let, poté co bylo domácí násilí uznáno za reálně 

existující a pozornost zasluhující sociopatologický fenomén a stalo se seriózním 

tématem vědeckých výzkumů, se však situace začala pozvolna měnit. Část sociologů a 

sociálních psychologů rozvinula hypotézu, podle níž podstata násilí v intimním vztahu 

nespočívá primárně v nerovnoprávné povaze vztahu mezi mužem a ženou, ale je 

výslednicí vlivu mnoha různých faktorů, mezi něž patří i osobnostní rysy pachatele, 

sociální akceptace násilí jako způsobu řešení konfliktu, stres a speciální povaha 

rodinného soužití (viz výše).  

Je třeba zdůraznit, že i příznivci této koncepce spatřují v sexismu a genderových 

rolích mužů a žen důležitý aspekt ve spleti kořenů domácího násilí a opakovaně 

zdůrazňují, že ženy v důsledku domácího násilí docházejí větší fyzické, emoční i 

finanční újmy. Nechápou však patriarchát jako jedinou a osamocenou příčinu 

domácího násilí, domácí násilí jako součást obecnějšího fenoménu násilí na ženách a 

mužské oběti výhradně jako agresory, kterým se jejich oběti dokázaly v sebeobraně 

postavit.  

Díky tomuto novému rozměru bádání získaly mužské oběti domácího násilí 

konečně pozornost a otázka jejich percentuálního zastoupení v populaci, popř. vůbec 

reálné existence, se brzy stala nejkontroverznějším tématem v oblasti domácího násilí. 

Konkurence výše uvedených dvou hypotéz, situace ve společenských vědách nijak 

výjimečná, získala záhy politické konotace a postupně vykrystalizovala v ostrý 
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názorový střet. Některá antifeministická seskupení a příslušníci konzervativních 

politických kruhů, opírajíce se o novou teoretickou konstrukci, začali trivializovat 

dopad domácího násilí na ženy. Naopak někteří zastánci radikálně feministického 

přístupu z obavy, že zájem o týrané muže může odvrátit pozornost (a také finanční 

zdroje) od týraných žen, reagovali na genderově neutrální vědecké práce o domácím 

násilí  až nepříčetně. (Srov. např. Leonard, 2003) 

Hloubku vzájemného nepochopení mezi oběma stranami sporu zvyšovala a 

zvyšuje skutečnost, že dosud neexistují jednoznačné empirické údaje, které by jedné či 

druhé daly zapravdu. Oba tábory své postoje zaštiťují statistikami, jejichž výsledky se 

v závislosti na zdroji, ze kterého byla použitá data získána, diametrálně odlišují. 

Debata o povaze kořenů domácího násilí a „genderové symetrii“ jeho pachatelů a 

obětí tedy pokračuje dál. Nemůže skončit, dokud nebude objevena metoda, která by 

dokázala rozplést složitou pavučinu interakcí v partnerských vztazích a odhalit 

skutečné oběti a skutečné agresory. 
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2. DOMÁCÍ NÁSILÍ OČIMA ZASAHUJÍCÍCH PROFESIONÁLŮ 

 

2.1. Historický vývoj přístupů k domácímu násilí 

 

Tolerance k různým formám násilí je v různých společnostech v různých 

historických obdobích různá. Jinými slovy, právní i morální normy, upravující 

legitimní použití agrese, se v čase a prostoru mění. 

V kontextu naší civilizace v období posledních dvou tisíciletí lze právní pravidla a 

společenské postoje v souvislosti s problematikou násilí mezi intimními partnery 

charakterizovat dvěma základními znaky. Za prvé, tato oblast zůstávala, s výjimkou 

nejextrémnějších případů, velmi dlouho stranou pozornosti veřejné moci i sociální 

kontroly, jsouc považována za nedotknutelnou intimní sféru. Za druhé, v rodinných 

vztazích panovala přísná hierarchie. S notnou dávkou zjednodušení můžeme popsat 

pomyslnou pyramidu moci tak, že na jejím vrcholu stál muž, ve středu žena a na 

nejnižší příčce děti.8  

Muž, jakožto příslušník „silnějšího a rozumnějšího pohlaví“, za rodinu v 

morálním, ekonomickém i právním smyslu odpovídal. Žena, jakožto příslušnice 

„slabšího, duševně i morálně méně zdatného pohlaví“, se po sňatku do značné míry 

právně „rozplynula“ ve svém manželovi - získala nárok na jeho ochranu před vnějším 

nebezpečím a chudobou, za což byla povinna svého moudřejšího a zodpovědnějšího 

chotě poslouchat. 

 Ještě císařský patent č. 946 Všeobecného občanského zákoníku uvádí, že muž je 

hlava rodiny a přísluší mu právo vésti domácnost. Náleží mu však také závazek, aby 

poskytoval manželce v závislosti na své finanční situaci „slušnou výživu“. Manželka 

má právo na mužovo příjmení a právo „požívat práv jeho stavu“. Má ale za povinnost 

muže následovat do jeho bydliště, pomáhat v domácnosti a při výdělečné činnosti a 

plnit opatření mužem učiněná. 

K usměrnění své ženy a udržení pořádku v rodině byl muž oprávněn, ba dokonce 

povinen, používat v rozumné míře i tělesných trestů. Pod touto rozumnou mírou  je 

třeba rozumět, že trest neměl zanechat trvalá zranění. Řádový bratr Cherubino ze 

Sieny ve svém spisku o pravidlech manželství před půl tisíciletím popisuje 

                                                 
8  Ve skutečnosti bylo mocenské uspořádání komplikovanější, neboť se neomezovalo na nukleární 

rodinu: např. na středověkém českém venkově i ženatý muž, neodstěhoval-li se ze statku svého otce, 
podléhal s celou rodinou otcově vůli.  
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odpovědnost řádného manžela za mravní profil své ženy následujícími slovy: 

„Uvidíte-li svoji ženu činit špatnost, nepospíchejte s ranami. Nejdřív jí vyčiňte a 

nažeňte jí strach. A když to nepomůže, vezměte prut a pořádně jí napráskejte, protože 

je lépe potrestat její tělo a zachránit duši, než zničit duši a ušetřit tělo. Bijte ji, ne ze 

vzteku, ale z milosrdenství a ze starosti o její duši, a bití bude k vašemu prospěchu a 

jejímu dobru“. (Citováno dle Buzawa, E. S., Buzawa C. G., 1996: 27-28)  

Podobný příklad najdeme i v českém prostředí. Kodex VI/11 archivu Metropolitní 

kapituly u sv. Víta v Praze zachycuje příběh Doroty z Miličína, která se v roce 1482 

chtěla rozvést se svým mužem kramářem Vackem, protože jí způsobil ránu sekyrou do 

hlavy a třikrát ji zbil. Když Vacek svůj čin přiznal, ale prohlásil, že chce s ženou 

nadále žít v manželství, „...církevní soud rozhodl pro zachování manželství. Sice 

připomněl, že muž nemá bít ženu železnými nástroji, ale dodával, že ji pro její 

špatnost může bít prutem či holí, důtkami nebo tahat za vlasy“. (Citováno podle 

Gjuričová, Kocourková, Koutek, 2000: 75)  

Právě uvedený případ slouží i jako ilustrace skutečnosti, že i tam, kde fyzické 

násilí hranice „rozumné míry“ přesáhlo, nebyly formální postupy, bezodkladně 

následující u zranění cizí osoby, často využívány. Preferovány byly sankce 

neformálního charakteru – pachateli promluvila do duše rodinná autorita, farář nebo 

starosta, byl mu uložen symbolický trest, pokání nebo majetková pokuta, popř. 

příbuzní postižené osoby recipročně ublížili na zdraví buď pachateli nebo členu jeho 

rodiny. „Praní špinavého prádla“ na očích veřejnosti bylo považováno za větší újmu 

pro rodinnou čest, než samotný fakt násilného vztahu. Shrnutí tohoto přístupu 

představuje pasáž z odůvodnění rozsudku amerického soudu z konce 19. století: 

„Pokud nedošlo k trvalému zranění, pokud se manžel nedopustil krutosti, úskočnosti 

nebo nebezpečného násilí, je lépe upřít pohled veřejnosti jinam a nechat strany 

zapomenout a odpustit“. (Citováno podle Buzawa, E. S., Buzawa C. G, 1996: 31)  

Samostatnou kapitolou je pak oblast násilí sexuálního. Až hluboko do 20. století 

se veřejné mínění i právní předpisy shodovaly, že manžel se nemůže dopustit 

znásilnění na vlastní ženě.9 Uzavřením manželství se partneři v tomto směru 

„odevzdali“ jeden druhému a tento svůj krok nemohli vzít zpět.  

                                                 
9  O znásilnění manžela manželkou se neuvažovalo vůbec. Znásilnění nebylo vnímáno primárně jako 

porušení sexuální svobody oběti, ale jako způsobení újmy "poškozením" ženy ztrátou panenství a 
možným otěhotněním, což je u muže technicky nemožné. 
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Postavení obětí intimního násilí navíc výrazně komplikovala skutečnost, že 

uniknout z manželství s násilníkem bylo ve srovnání s dnešními poměry mnohem 

obtížnější. Jestliže shora citovaný rakouský Všeobecný občanský zákoník jako jeden 

z důvodů tzv. rozvodu od stolu a lože uvádí kruté nakládání nebo podle postavení 

osob velmi citelné, opětované ubližování, v americkém státě New York bylo až do 

roku 1966 jediným relevantním důvodem k rozvodu cizoložství. 

Ačkoliv prudký rozvoj moderní společnosti, zakotvení principu rovnosti před 

zákonem v ústavách civilizovaných států a respekt k ostatním základním právům a 

svobodám jednotlivce ve 20. století přinesl tlak na vyrovnání rolí obou pohlaví ve 

veřejné, a později soukromé sféře, a penalizace závažných forem domácího násilí se 

v naší kultuře stala pravidlem, méně zjevné formy domácího násilí zůstávaly nadále 

stranou pozornosti společnosti i státní moci. Podle převažujícího názoru se incidenty 

toho druhu odehrávaly výhradně v rodinách deprivovaných nižších tříd a narušených 

jedinců. Jejich případný výskyt mimo tento okruh byl odbýván jako vzrušenější 

„výměna názorů“, popř. nešťastná událost, do které není vhodné  zatahovat veřejnost, 

natož orgány veřejné moci.  

Změna nastala s příchodem sedmdesátých let 20. století. Zjitření citlivosti 

populace k otázce násilného chování v rodině, vyvolaného debatou o týrání a 

zneužívání dětí rodiči, využilo právě kulminující hnutí za ženská práva a obrátilo 

pozornost veřejnosti, médií i politické sféry i k dospělým obětem násilí v rodině, 

vzhledem ke kontextu samozřejmě primárně ženským. Tvrdě zkritizovalo především 

skutečnost, že násilí proti vlastnímu partnerovi je možná úplně nejfrekventovanějším 

druhem násilí vůbec, jeho oběti se však na rozdíl od osob, jež padly do rukou 

„normálním“ pachatelům, nedočkají soucitu společnosti ani ochrany státu, jsou 

uvězněny ve své roli, která je nutí trpět pro „blaho rodiny“ a musí čelit každodennímu 

kontaktu „s protivníkem“ a opakované viktimizaci. 

Tehdy zahájená debata o domácím násilí pokračuje dodnes a ještě dlouho nebude 

ukončena. I když několik desetiletí jejího trvání přineslo všeobecnou akceptaci názoru, 

že domácí násilí je závažný sociopatologický jev, a zároveň řadu odborných studií, 

koncepcí, programů, výzkumů, kampaní a legislativních řešení, dosud se nepodařilo 

odhalit nejefektivnější strategii, již by bylo možno v boji s domácím násilím 

univerzálně doporučit a aplikovat.10  

                                                 
10  V rámci této diskuse došlo rovněž k přijetí mnoha významných mezinárodních dokumentů, např. 

Rezoluce Valného shromáždění OSN č. A/RES/40/36 z roku 1985, Rezoluce Valného shromáždění 
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Významné postavení má v této souvislosti otázka, do jaké míry je vhodné řešit 

problematiku intimního násilí trestněprávními prostředky. Pádné důvody existují jak 

proti jeho kriminalizaci, tak i pro ni. Hlavní argumenty v prvně jmenovaném směru lze 

dle publikace Stratégia boja proti domácemu násiliu (1993) (citováno dle Kubové, 

2005) shrnout takto: 

• Oběť i agresor jsou (což je podstatný rozdíl proti násilí na dětech) dospělí lidé, 

kteří spolu žijí dobrovolně. Každý z nich má právo kdykoliv vztah ukončit. 

Kriminalizace domácího násilí může být považována za zásah do práva oběti na 

ochranu soukromého a rodinného života. 

• Trestní právo je zaměřeno primárně na represi, nikoliv na pomoc oběti a 

rehabilitaci pachatele. Cílem obětí však není potrestání pachatele, ale změna jeho 

chování z násilného na nenásilné. 

• Potrestání pachatele často stigmatizuje i oběť a jejich společné děti. 

• Pro úspěšné odsouzení v trestním řízení je třeba pachateli prokázat vinu. 

Pro případy násilí mezi intimními partnery je však typický nedostatek jednoznačných 

důkazů. Výsledkem jejich kriminalizace tak bude frustrace orgánů činných v trestním 

řízení z nárůstu kauz, končících osvobozením pachatele pro nedostatek důkazů.  

 

Argumenty pro kriminalizaci jsou následující: 

• Oběť domácího násilí má právo na stejnou ochranu jako kterákoliv jiná osoba. 

Respektem k právu na soukromí nelze odůvodňovat nečinnost státu proti narušování 

fyzické i psychické integrity jeho občanů. 

• Kriminalizací dává společnost najevo, že jednání pachatele odsuzuje a přisuje 

mu za ně odpovědnost. Penalizace má výchovnou a symbolickou úlohu, tvaruje a mění 

postoje ostatních. Eliminace domácího násilí závisí na všeobecné akceptaci 

stanoviska, že intimní násilí je netolerovatelné. 

• Trestní řízení působí na pachatele odstrašujícím dojmem a naopak oběti se jeho 

prostřednictvím dává najevo, že má nárok na ochranu státu. 

                                                                                                                                                         
OSN č. A/RES/45/114 z roku 1990, Doporučení Výboru Rady Evropy č. R (85) 4 z roku 1985, 
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (90) 2 atd. Domácím násilím se zabývá také mnoho 
instrumentů věnovaných boji proti násilí na ženách, např. Pekingská deklarace a Akční platforma, 
přijaté na 4. světové konferenci o ženách v roce 1995, apod. 
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• I v trestním řízení je možné využít alternativních forem, jako jsou např. odklony, 

které minimalizují dopad odsouzení pachatele na oběť. 

 

Lze konstatovat, že i když se konkrétní formy prevence a potírání domácího násilí 

v různých státech v závislosti na rysech tamějšího právního řádu, právní kultury i 

právního vědomí liší, civilizované státy se vesměs rozhodly zvolit přístup domácí 

násilí kriminalizovat, avšak trestněprávní nástroje používat s přihlédnutím k jeho 

specifické povaze – totiž v maximální míře zohlednit skutečnost, že oběti nevolají po 

tvrdé represi, ale hlavně chtějí žít partnerský život bez násilí. Snaží se proto vyvíjet 

ucelený a diferencovaný systém opatření trestního, netrestního, ale i neprávního 

charakteru, postihující různé podoby a různé stupně domácího násilí, který nevylučuje 

možnost konsolidace vztahu, mají-li pachatel i oběť vůli jej udržet, ale zároveň dokáže 

účinně ochránit oběť, pokud na uzdravení vztahu již rezignovala. (Čírtková, 2001b: 5 

– 8) 

 

2.2. Domácí násilí jako trestný čin 

 

V trestních kodexech některých států se můžeme setkat se samostatnou skutkovou 

podstatu trestného činu domácího násilí, v jiných nikoliv. Její neexistence přitom 

nutně neznamená nižší úroveň ochrany obětí intimního násilí. Jednání, které tvoří 

náplň tohoto termínu v kriminologickém smyslu slova, totiž může být pokryto 

skutkovými podstatami obecných trestných činů. (podrobněji viz Dalton, Schneider, 

2001: 564-565) 

Přístup k otázce dispozičního práva oběti s trestním stíháním pachatele domácího 

násilí je pak těsně svázán s celkovou koncepcí oportunity či oficiality trestního řízení, 

kterou daný stát uznává. Například v USA leží rozhodnutí, zda lehčí formy domácího 

násilí stíhat i bez souhlasu oběti, na osobě státního zástupce. Některá státní 

zastupitelství přijímají tzv. „no-drop policy“, kdy v trestním stíhání pokračují bez 

ohledu na stanovisko oběti, jiná na její názor berou ohled. Lze se setkat i se zastánci 

„hard no-drop policy“, kteří obětem partnerského násilí nedávají právo odepřít 

výpověď a případný odpor penalizují jako pohrdání soudem. (Coker, 2001: 806)  
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2.3. Ochranná opatření 

 

Ve většině vyspělých států je součástí právního řádu mechanismus, který v zájmu 

ochrany oběti umožňuje vydat proti násilnému intimnímu partnerovi  tzv. ochranné 

opatření.  

Funkce ochranných opatření historicky spočívala v tom, že po několika 

incidentech drobnější povahy mohla oběť orgán veřejné moci požádat o vydání 

ochranného opatření, kterým bylo násilníkovi z moci úřední přikázáno zdržet se 

násilného chování, vyhrůžek násilím nebo jiného obtěžování oběti. Pokud násilník 

vydané opatření porušil, dopustil se maření výkonu úředního rozhodnutí, a mohl být 

okamžitě zatčen. 

Dnešní podoba ochranných opatření je širší a umožňuje úpravu těchto vztahů 

mezi agresorem a obětí: 

•••• agresorovi je zakázáno oběť kontaktovat nebo se k ní přiblížit na nižší než 

stanovenou vzdálenost; 

•••• agresorovi je zakázán vstup do obydlí oběti a jeho okolí (bez ohledu na případné 

vlastnické právo pachatele k domu nebo bytu); 

• závazně se upraví výživné mezi agresorem a obětí; 

•••• na oběť jsou převedena dispoziční práva ke společným bankovním účtům, popř. 

jinému majetku.  

Délka ochranného opatření činí maximálně 10 dnů, během 48 hodin po vydání 

navíc musí být povinně přezkoumáno. V rámci této lhůty si může oběť násilí 

odpočinout, nabrat síly a zamyslet se nad další postupem, a to v bytě, na který je 

zvyklá. Tím, kdo musí odejít a najít si dočasné útočiště, je pachatel. 

 

2.4. Mandatorní arest 

 

Strategie mandatorního arestu pochází z USA a především v USA je v boji s 

domácím násilím aplikována. Její původ sahá do osmdesátých let 20. století a úzce 

souvisí se slavným Minneapolským experimentem, který vstoupil do dějin 

kriminologie, i když možná trochu jiným způsobem, než jeho autoři očekávali. 

V průběhu let 1981 a 1982 provedl v rámci základního kriminologického 

výzkumu zaměřeného na ověření teorie odstrašujícího účinku rychlého trestu L. W. 
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Sherman a R. Berk v Minneapolis ve státě Minnesota experiment testující účinnost tří 

možných způsobů  řešení méně závažných násilných incidentů mezi partnery: 

• uvěznění agresora 

• vykázání agresora z bytu na 24 hodin 

• urovnávání konfliktu domluvou  

Dospěli k závěru, že zdaleka nejvyšší redukce rizika opakovaného útoku vůči 

oběti dosáhlo uvěznění agresora neboli mandatorní arest. Z údajů získaných od policie 

vyplynulo, že v šesti měsících následujících po zatčení recidivovalo pouze 10 % 

arestovaných, v protikladu k 19 % osob, kterým byla poskytnuta domluva, a 24 % 

vykázaných z bytu. Interview s oběťmi přinesla sice jiné údaje, ale v obdobném 

poměru: recidivovalo pouze 19 % arestovaných, oproti 37 % osob, kterým byla 

poskytnuta domluva a 33 % vykázaných. (Eigenberg, 2001: 200) 

Experiment vzápětí získal ohromnou publicitu jako první vědecky provedený 

důkaz odstrašujících účinků uvěznění na trestnou činnost. Především ze strany 

feministického hnutí a obhájců práv obětí domácího násilí byl oslavován jako 

potvrzení dlouhodobé snahy o razantnější přístup k pachatelům domácího násilí. 

Nejvyšší státní zastupitelství USA, aniž vyčkalo výsledků kontrolních studií a přes 

námitky odborné veřejnosti, že experiment trpěl metodologickými nedostatky, 

doporučilo přijetí politiky mandatorního arestu jako optimální strategie pro boj 

s domácím násilím jednotlivým státům Unie, což mnohé ze států skutečně udělaly.  

Až poté se Ministerstvo spravedlnosti USA rozhodlo provést replikační studie 

Minneapolského experimentu v pěti dalších státech: Nebrasce, Coloradu, Floridě, 

Wisconsinu a Severní Karolíně. Výsledek zněl, že závěry Minneapolského 

experimentu se nepodařilo potvrdit. V roce 1995 pak byly revidovány výsledky 

samotného Minneapolského experimentu a po korekci metodologických nedostatků 

byl zveřejněn závěr, že účinnost všech tří strategií je víceméně stejná.  

Replikační studie přinesly zjištění, že účinky zvolené strategie se zásadně liší 

v závislosti na dvou veličinách. Tou první je sociální status agresora. Uvěznění má 

totiž odstrašující účinek, je-li doplněno neformální sankcí, totiž sociální stigmatizací. 

U agresorů, kteří byli zaměstnaní, ženatí, bílé barvy pleti a absolvovali minimálně 

střední školu, se riziko recidivy arestováním podstatně snížilo. Naopak u svobodných 

nezaměstnaných pachatelů černé barvy pleti, kteří neabsolvovali ani střední školu, měl 
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arest účinek minimální, a v některých případech dokonce riziko recidivy zvýšil. 

(Sherman, Smith, Schmidt, Rogan, 1992: 680-690) 

Druhým faktorem je pak čas. Krátkodobé zlepšení situace oběti bohužel nemusí 

mít dlouhého trvání. I když pachatel na uvěznění reaguje nejprve poklesem agresivity, 

v dlouhodobém hledisku ji může dokonce zvýšit. Pravděpodobnost tohoto vývoje je 

opět vyšší u pachatelů s nízkou sociální vazbou a ukotveností. (Čírtková, 2001c) 

 

2.5. Specializace a školení zúčastněných orgánů  

 

Snad v žádné zemi se zásahy při incidentech domácího násilí u příslušníků 

policejních složek netěší velké popularitě. Policisté nejsou imunní proti rozšířenému 

názoru, že domácí násilí je problém soukromé povahy, který si musí zúčastnění vyřešit 

sami mezi sebou. Bagatelní – myšleno ve srovnání s loupežemi či vraždami – povaha 

manželských potyček nepřináší zasahujícím policistům velkou prestiž a jejich řešení 

často ani není vnímáno jako „skutečná policejní práce“. Přitom rozsah nároků 

kladených na zasahující muže a ženy zákona je obrovský – sahá od objektivního 

vyhodnocení často velmi nepřehledné situace přes efektivní zpacifikování agresivního 

pachatele až po citlivé uklidnění vyděšené oběti.  

K  oblibě takových zásahů jistě nepřispívá ani typicky složitá důkazní situace a 

obava z iracionálního chování oběti: Policistky a policisté, kteří nejsou dostatečně 

vyškoleni a nechápou dynamiku násilného vztahu, jsou vždy znovu zklamáni, 

rozhořčeni, zmateni a brzy též demotivováni, když zažívají, že žena ohrožená násilím, 

na jejíž „záchranu“ a „osvobození“ zasahují, je nepodporuje, nýbrž jim „vpadne do 

zad“ třeba tím, že sama bagatelizuje a lže. (Dearing, 2001: 33) 

Výsledkem společného působení výše uvedených faktorů bohužel často bývá 

nedostatečná pozornost věnovaná případům domácího násilí, a to i v případech, kdy 

legislativa konkrétní země obsahuje dostatečnou paletu nástrojů k jeho potírání (což 

neplatí pouze pro policejní složky, ale i pro jiné zúčastněné orgány). K vyvážení 

těchto negativních následků jsou využívány tyto strategie: 

• vytváření specializovaných funkcí, oddělení či jednotek pro případy domácího 

násilí 

• vydávání metodických pokynů, které policistům prostřednictvím jasných 

instrukcí a závazných kompetencí pomáhají situace domácího násilí zvládat 
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• realizace školení o specifické dynamice vztahu mezi obětí a agresorem. 

Jako konkrétní příklad mohou posloužit rakouští kontaktní úředníci pro otázky 

násilí v rodině či brazilské specializované týmy pro domácí násilí (složené výhradně 

z žen). V některých státech USA se můžeme setkat i se specializovanými odbory 

státních zastupitelství a soudů; např. v okresu Dade ve státě Florida od roku 1992 

funguje tzv. Soud pro domácí násilí. Všichni soudci i státní zástupci navíc obligatorně 

(a advokáti činní u tohoto soudu dobrovolně) navštěvují pravidelná školení v oblasti 

domácího násilí.  

 

2.6. Přímá specializovaná pomoc obětem 

 

Důležitá úloha v boji s domácím násilím náleží systému přímé pomoci, 

poskytované obětem domácího násilí prostřednictvím nejrůznějších specializovaných 

poradenských center, azylových domů a následné terapeutické péče. K dosažení 

maximálního efektu by měla vždy zahrnovat dle expertů organizace proFem 

komplexní nabídku kvalitních služeb. (Voňková, Huňková, 2004: 176-177) Ideální 

model takové péče zhruba odpovídá následujícímu schématu: 

• telefonát oběti na krizovou linku 

– dokumentace základních údajů, poskytnutí základních doporučení (kontaktovat 

lékaře, policii apod.) a určení místa setkání; 

• příprava krátkodobého akčního plánu 

– cílem je zajištění okamžitého bezpečí oběti. Rozhovor s obětí o událostech, 

které ji přivedly, poskytnutí nutné psychické podpory, zajištění jejích základních 

potřeb; 

– pomoc oběti při identifikaci a objasňování jejích potřeb a problémů, které se 

mohou objevit; 

– screening (ověření, že klient je skutečně obětí); 

• realizace krátkodobého akčního plánu 

 – asistence při vyzvednutí věcí z bytu, doprovod na instituce, soupis právních 

podání; 

• formální příjem oběti do azylového domu 
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• pomoc v identifikaci okamžitých i dlouhodobých požadavků, jejichž splnění je 

nutné k vybudování života nezávislého na násilníkovi, sestavení dlouhodobého 

akčního plánu 

• pomoc s realizací dlouhodobého akčního plánu 

 – podpora ve znovuzískávání sebedůvěry, sledování pokroku v realizaci cílů, 

poskytování právního, sociálního, finančního poradenství; 

• výstupní interview 

 – zhodnocení kvality a přínosu služeb pro oběť. 

 

2.7. Programy pro pachatele domácího násilí 

 

Účelem specializovaných programů pro pachatele domácího násilí je konfrontovat 

agresory s důsledky jejich činů, naučit je přijímat za ně odpovědnost, pokusit se o 

jejich rehabilitaci a předcházet tak jejich případné recidivě.  

Dlouhodobě jsou programy využívány v USA, kde se lze ve většině států setkat i s 

oficiálními standardy pro jejich provádění. Programy mají obvykle podobu povinných 

kurzů, nařízených soudem v rámci podmíněného odsouzení anebo podmíněného 

propuštění z výkonu trestu, přičemž kurs nejčastěji trvá mezi třemi měsíci a rokem.  

V zaměření kurzů je možné vysledovat tři hlavní proudy, které nezapřou svoji 

výchozí myšlenkovou základnu. V rámci feministicky orientovaných programů se 

odborníci snaží účastníkům vysvětlit podmíněnost genderových rolí obou pohlaví 

skrze objasňování pojmů, jako je sexismus nebo mužská privilegia. Seznamují je s 

modelem rovnoprávného vztahu mezi mužem a ženou, založeném na důvěře, a nikoliv 

strachu a učí je bojovat s nutkáním své partnerky ovládat.  

Feministicky zaměřeným lekcím bývá vytýkán příliš pasivní způsob předávání 

informací, který není pro pachatele násilí vhodný. Lze se také setkat s názorem, že 

jsou vedeny příliš konfrontačně a protimužsky a v účastnících tak vzbuzují odcizení, 

hostilitu a nechuť na sobě dál pracovat. (Healey, Smith, O'Sullivan, 2001:166)   

Programy založené na interakční terapii staví na zjištění, že zhruba polovina párů, 

postižených domácím násilím, spolu nadále hodlá setrvat. Snaží se proto ve vztazích 

účastníků nacházet pozitivní prvky, na nichž lze stavět a vztah postupně ozdravit. 

Seminářů se neúčastní jen pachatelé, ale i jejich protějšky (neboli oběti). Jejich 

mottem je, že i když se násilí dopustil pouze jeden z partnerů, jeho skutečnou příčinou 
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je chybná interakce celého páru. Konkrétní náplní programu je zlepšování párových 

komunikačních dovedností a schopností řešit konflikty. 

I tyto programy mají své kritiky, kteří poukazují na skutečnost, že jejich hlavní 

myšlenka je v rozporu s rozhodnutím soudu, který jednoho z partnerů určil jako oběť a 

druhého jako pachatele. (Jackson, 2003) 

Programy založené na psychologickém přístupu pracují s představou, že násilí má 

kořeny v psychice agresora. Psychodynamická varianta přitom vychází 

z psychoanalýzy - snaží se objevit důvod pachatelova sklonu k násilí v jeho 

podvědomí a zážitcích z raného dětství a psychoanalytickými metodami jej odstranit. 

Kognitivně-behaviorální varianta chápe násilí jako naučené chování a snaží se je 

pachatele prostě odnaučit. Účastníci zkoušejí změnit způsob, kterým mentálně 

konstruují a interpretují své okolí i zkušenosti a učí se nenásilným způsobům chování. 

Hlavními kritiky psychologického přístupu k programům pro pachatele jsou 

zastánci feministického přístupu. Podle jejich názoru namísto terapie poskytují 

pachatelům výbornou omluvu a zastírá pravou podstatu domácího násilí. 

Limity jednotlivých právě uvedených přístupů překonává multidimensionální 

model, v jehož rámci dochází k jejich propojení. Takový program začíná krátkou 

feministicko-edukační fází, zaměřenou na problém společenského očekávání mužské 

dominance, pokračuje dlouhou fází pilování kognitivně-behaviorálních technik 

zvládání stresu a ovládání vzteku a nakonec účastníkům, kteří vykazují známky 

psychologických problémů, nabídne pomoc metodami psychoanalýzy. Podle 

přesvědčení mnoha praktiků taková podoba kurzu sice není „koncepčně vyhraněná“, 

leč je nejefektivnější. 

 

2.8. Multidisciplinární přístup 

 

Multidisciplinární spolupráce (též komprehensivní koncepce, holistické řešení) 

patří mezi nejmodernější trendy v oblasti domácího násilí. Její hlavní myšlenkou je, že 

domácí násilí je natolik komplexní problém, že by při jeho řešení měli aktivně 

spolupracovat profesionálové ze všech relevantních profesí: policisté, státní zástupci, 

soudci, advokáti, lékaři, probační úředníci, psychologové, pracovníci azylových domů 

a organizací pro pomoc obětem i úředníci orgánů sociální péče, apod.  
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Při „klasickém“ způsobu práce mají příslušníci každé této skupiny sklony  

posuzovat daný fenomén hlavně ze své perspektivy a ostatní rozměry pomíjet. 

Vytvoření multidisciplinárního týmu přináší nové možnosti formální i neformální 

komunikace, sdílení zkušeností a vzájemné koordinace za účelem efektivnějšího boje 

s domácím násilím.  

Kromě této hlavní „pracovní náplně“ se multidisciplinární týmy obvykle snaží 

pořádat i různé preventivní, osvětové a výchovné akce pro veřejnost i zapojovat se do 

debaty o případných legislativních návrzích. (Domácí násilí: Přístup k řešení problému 

ve vybraných evropských zemích, 2002: 36-42) 
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3. DOMÁCÍ NÁSILÍ V KONKRÉTNÍCH ZEMÍCH: USA A ČR 

 

3.1. Domácí násilí a americká společnost 

 

3.1.1. Některé důležité momenty v oblasti domácího násilí v USA 

 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, iniciátory mnoha opatření v boji proti 

domácímu násilí byly Spojené státy americké, na něž se také tato práce svým 

způsobem zaměřuje. V následném chronologickém souhrnu proto uvedu některé 

zajímavé momenty a konkrétnější mezníky ve vývoji přístupu k domácímu násilí, 

které se v USA za posledních několik desetiletí odehrály: 

• Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let odnož feminismu reprezentovaná 

sociálními a radikálními skupinami feministek začala prohlašovat že to, co se děje 

v soukromí lidských domovů je ve skutečnosti velmi politickou záležitostí. 

Feministické aktivistky začaly poukazovat na strukturální a mocenské faktory 

domácího násilí a na souvislosti s nerovným genderovým uspořádáním společnosti. 

Tento postoj pak připravil půdu pro vznik hnutí týraných žen (battered women's 

movement). Ženy se pomalu přestaly bát přiznávat, že jsou oběťmi domácího násilí. 

Také nově založené tísňové linky a krizová centra vznikající pro potřeby obětí 

domácího násilí umožnily ženám otevřeněji o této problematice mluvit.  

• Na počátku sedmdesátých let také vznikly sborníky jako Sisterhood is 

Powerful (1970) a Voices from Women's Liberation (1971). (Martin, 1976: 39) 

Manifst We will not be beaten se stal mantrou žen po celých Spojených státech, které 

vytáhly do boje proti domácímu násilí. Velikost hnutí a to že se do kampaně 

zapojovali i obyčejní lidé začalo měnit veřejné povědomí o tomto problému a též 

životy jednotlivých týraných žen. 

• Policejní oddělení v Kalifornském Richmondu je prvním, kde se 

v sedmdesátých letech zařazuje trénink krizové intervence v případě domácího násilí a 

kde jsou do tohoto programu zařazeni všichni policisté. Tento program je financován 

z federálních nebo státních zdrojů. Naproti tomu například policejní oddělení 

v Oaklandu má v sedmdesátých letech pouhé čtyři policisty, kteří jsou v této 

problematice vyškolení. Některá policejní oddělení začínají zaměstnávat psychology a 
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sociální pracovníky, kteří v případě potřeby poskytují poradenství rodinám v krizi. 

(Sproul, 1996: 68)  

• Women's Advocates v Minneapolisu ve státě Minnesota, je v roce 1971 mezi 

prvními právnickými organizacemi, které se vyvinuly ze skupin ženského uvědomění. 

Prvním projektem této skupiny, který započal v březnu 1972, bylo poskytování 

právního servisu v County Legal Aid office. (Dobash, R., Dobash, R., 1992: 152) 

• Průběžně dochází ke zveřejňování podrobnějších statistik vražd, kde vychází 

najevo, že zhruba jedna třetina zavražděných žen byla zabita svým manželem. (Martin, 

1976)  

• Vznikají  azylové domy a útulky pro oběti domácího násilí a stále přibývají 

organizace a spolky poskytující jim nejrůznější druhy pomoci, poradenství nebo kurzy 

sebeobrany. (American Institute on Domestic Violence) 

• V Kalifornii mohou od roku 1972 týrané ženy právně vymáhat kompenzace za 

svá zranění. (American Institute on Domestic Violence) 

• V roce 1975 je na Národní konferenci NOW (National Organization for 

Women) jednohlasně zvolena problematika manželského násilí jako hlavní téma, které 

by mělo být řešeno. Pod jménem této organizace vzniká také první manuál pro 

organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí (Wife Beating: How to 

Develop a Wife Assault Task Force and Project). Hnutí Women in Transition 

publikuje příručku pro samotné oběti - Women's Survival Manual: A Feminist 

Handbook on Separation and Divorce. (American Institute on Domestic Violence) 

• Ve většině států USA mohou v polovině sedmdesátých let ženy podat trestní 

oznámení na svého manžela, který je nějakým způsobem ohrožuje. (Martin, 1976: 69) 

• V roce 1976 se v texaském Houstonu koná International Women's Year 

Conference. Setkání ať už na lokální, státní a nebo národní úrovni, jako je toto, 

umožňuje ženám formovat různé koalice a vytvořit pak Národní hnutí týraných žen. 

(National Battered Women's Movement) Je také založen národní informační bulletin 

pro potlačení násilí na ženách - The National Communication Network for the 

Elimination of Violence Against Women. (American Institute on Domestic Violence) 

• V roce 1976 je Birch Bayh jediným senátorem Spojených států amerických, 

který doposud skrz Senate Judiciary Committee vyjádřil zájem o zavedení federálního 

zákona o násilí v rodině. (Martin, 1976: 87) 
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• Od roku 1977 se hlavní zájmy organizací pomalu přesouvají od týrané ženy a 

poskytování pomoci ke zvětšování veřejného povědomí o této problematice. 

(Schechter, 1982) 

• Část azylových domů, útulků a organizací zaměřených na oběti domácího 

násilí začíná být financována státem – na Floridě se například zavádí daň 5 USD při 

uzavření manželství na podporu útulků pro týrané ženy. Ale stále více než polovina 

organizací nedostává od státu žádný příspěvek. (Department of Justice, Violence 

Against Women Office) 

• Vznikají nejrůznější periodika specializovaná na problematiku domácího násilí 

jako například The Magazine on Ending Violence Against Women. (American Institute 

on Domestic Violence) 

• Roku 1978 Národní koalice proti domácímu násilí iniciuje hlasování o přijetí 

zákona o prevenci a službách spravujícího násilí v rodině (Family Violence Prevention 

and Services Act) do Amerického kongresu. (Department of Justice, Violence Against 

Women Office) 

• Na přelomu 70. a 80. let vznikají nejrůznější zákony upravující jednotlivé 

aspekty domácího násilí na státní úrovni (jako např. v Kalifornii se od roku 1978 stává 

znásilnění v manželství trestným činem, od roku 1982 jsou policisté povinni 

poskytnout oběti kontakty na nejbližší organizace poskytující různé druhy pomoci 

atd...). (Department of Justice, Violence Against Women Office) 

• V Los Angels vzniká Obvodní rada pro domácí násilí (County Domestic 

Violence Council) jako jedna z prvních čistě státních organizací na podporu boje proti 

domácímu násilí. (Department of Justice, Violence Against Women Office) 

• Den 17. října roku 1981 ustanovuje Národní koalice jako den věnovaný 

připomenutí týraných žen po celých Spojených státech amerických a zároveň je 

vyhlášen první výroční Týden uvědomění si domácího násilí (Domestic Violence 

Awareness Week). (American Institute on Domestic Violence) 

• V USA je v té době téměř 500 azylových domů pro týrané ženy a povědomí 

veřejnosti o této problematice je již poměrně vysoké. (Lemon, 1996: 102) 

• Roku 1982 je schválen fedrální zákon o ochraně obětí a svědků (Federal 

Victim & Witness Protection Act). (Department of Justice, Violence Against Women 

Office) 
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• Roku 1984 je schválen zákon o obětech kriminality (Victim’s of Crime Act - 

VOCA) a ustaven Fond na podporu obětí (Crime Victims Fund) pomáhající rozvoji 

služeb obětem a jejich finanční kompenzaci. Kongres také schvaluje zákon zaměřený 

přímo na oběti domácího násilí - Family Violence Prevention & Services Act, který 

podporuje programy proti domácímu násilí. (Department of Justice, Violence Against 

Women Office) 

• V roce 1989 mají Spojené státy americké okolo 1200 programů zaměřených na 

týrané ženy, které poskytují ročně útočiště více jak 300 000 žen a dětí (Dobash, 

Dobash, 1992: 154)  

• V roce 1990 bylo již ve čtyřiceti osmi státech USA platné nařízení, které 

umožňuje soudům dát příkaz k zadržení muže, který zneužívá, obtěžuje či ohrožuje 

ženu se kterou žije. Nouzové ochranné opatření uplatnitelné i mimo pracovní dobu 

soudů je běžné ve třiadvaceti státech. (Department of Justice, Violence Against 

Women Office) 

• Kalifornie je prvním státem, kde se za zločin považuje stalking – patologické 

pronásledování. Vyžaduje se zde také po soudcích majících na starost rozvodové 

řízení, aby se před rozhodnutím komu přiřknout opatrovnictví dítěte a jak rozdělit 

návštěvní práva, podrobně seznámili s historií domácího násilí v konkrétní rodině. 

V Kalifornii je též schválen zákon, který zakazuje držení zbraně osobám, které jsou 

pod zvýšeným soudním dozorem kvůli podezření z páchání domácího násilí. 

(Department of Justice, Violence Against Women Office) 

• V roce 1992 vydává Americká lékařská asociace (The American Medical 

Association) směrnici, podle které mají lékaři zaměřit pozornost na potenciální stopy 

po domácím násilí na svých pacientkách. V roce 1993 jsou pak zaváděna povinná 

školení pro nemocniční personál, aby došlo k včasnému rozpoznání domácího násilí. 

Po zdravotnickém personálu se vyžaduje nahlášení potenciálních obětí domácího 

násilí, aby bylo možné začít vyšetřování. (Department of Justice, Violence Against 

Women Office) 

• Na mnoha universitách vznikají nejrůznější preventivní programy a kampaně.  

• V roce 1993 Organizace spojených národů zařazuje domácí násilí mezi hlavní 

témata mezinárodních lidských práv a vydává Deklaraci o odstranění násilí na ženách 

(Declaration on the Elimination of Violence Against Women).  (Department of 

Justice, Violence Against Women Office) 
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• Znásilnění v manželství je považováno za zločin ve všech padesáti státech.  

• V roce 1994 se vydáním Zákona o násilí proti ženám (Violence Against 

Women Act - VAWA) zpřísňují federální tresty za domácí násilí a sexuálně 

motivované zločiny, zakládá se fond na služby obětem znásilnění a domácího násilí a 

vzniká nový program na trénink policistů a soudců, který má zvýšit jejich citlivost k 

problematice domácího násilí. (Department of Justice, Violence Against Women 

Office) 

• V tomto roce (1994) se stává mediálně sledovaným dlouho se vlekoucí případ 

O. J. Simpsona, obžalovaného z vraždy Nicole Brown-Simpson a Rona Goldmana, 

což podstatně zvyšuje veřejný zájem o problematiku domácího násilí. (Lemon, 1996: 

86)  

• Je zaveden systém umožňující okamžité vyhledání všech existujících soudních 

opatření proti pachatelům domácího násilí vydaných po celých Spojených státech.   

• Roku 1996 je ve Spojených státech amerických již přes 1200 útulků a 

azylových domů pro týrané ženy a přibližně 1800 organizací zabývajících se domácím 

násilím. (American Institute on Domestic Violence) 

• Začíná se zvedat zájem o děti jako svědky domácího násilí a v mnoha státech, 

jakožto i na federální úrovni, jsou přijímány zákony a opatření ochraňující děti z rodin 

kde se domácí násilí vyskytuje. I nadále vznikají ve všech státech další a další zákony 

chránící samotné oběti (jako např. zákon podle kterého jsou poskytovány finanční 

kompenzace oběti domácího násilí, která je nucena opustit zaměstnání, aby mohla 

ochránit sebe a své děti atd). 

• Měsíc říjen je vyhlášen Měsícem uvědomění si domácího násilí. Lidé nosí 

fialové stužky aby upozornili na závažnost této problematiky, jsou pořádány 

nejrůznější manifestace a pochody. Součástí je i projekt Tichý svědek (Silent Witness 

Project) – národní kampaň využívající figuríny rozestavěné na veřejných 

prostranstvích k demonstraci toho, kolik lidí zemře rukou svého partnera či populární 

projekt věnovaný dětem Ruce nejsou k bití (Hands Are Not For Hitting). (American 

Institute on Domestic Violence) 

• Roku 2004 přijímá Kongres nejsilnější federální zákon na ochranu obětí 

v historii USA. 

• V současné době je domácí násilí ve Spojených státech amerických 

upravováno federálními zákony (reprezentované zejména VAWA a Gun Control Act), 



 48 

které poskytují poměrně účinnou, nikoli však dokonalou zbraň pro boj s domácím 

násilím. Zákon o násilí proti ženám (VAWA) upravuje například překračování státních 

hranic se záměrem páchat domácí násilí, se záměrem porušit soudní příkaz týkající se 

domácího násilí či se záměrem pronásledovat oběť (stalking). Zákon omezující právo 

nosit střelnou zbraň je uplatňován na pachatele domácího násilí a to z hlediska držení 

zbraně a jejího převážení. Dále federální zákony upravují postavení oběti, její práva a 

odškodnění, zacházení s imigrantskými oběťmi domácího násilí a jejich dětmi atd. 

Snahou je spolupracovat s organizacemi na státní a lokální úrovni a s jejich pomocí 

nalézat další řešení tohoto problému. Každý stát má pak své zákonodárství upravující 

podrobně jednotlivé aspekty domácího násilí, postavení pachatele, oběti a jejích dětí. 

(Department of Justice, Violence Against Women Office) 

 

3.1.2. Prevalence domácího násilí a postoje občanů USA 

 

Jedněmi z nejcitovanějších výzkumů prevalence domácího násilí zůstávají stále 

studie Strause (1980) a Strause a Gellese (1986). Autoři zjistili, že téměř u poloviny 

(49,5 %) amerických manželských párů a párů, které spolu žijí, došlo v průběhu trvání 

vztahu k nějaké formě násilí. Podle Strausovy studie provedené v roce 1975 byl 

celkový roční výskyt násilí mužů na ženách 12,1 %. Výzkum byl opakován v roce 

1985 a ukázal nesignifikantní pokles násilí na ženách na 11,3 %. Podle této studie byl 

roční výskyt násilí žen na mužích podobný (11,6 % ve studii z roku 1975 a 12,1 % 

z opakované studie v roce 1985). Odhad výskytu vzájemného partnerského násilí byl 

16 %. 

Na základě studie z roku 1985 byl proveden odhad, že v průběhu jednoho roku 

došlo v USA alespoň k jednomu fyzickému napadení u 8,7 milionu párů. U většiny 

z nich došlo k tzv. lehčímu násilí (strkání, facky, házení věcí). Odhaduje se však, že 

v 3,4 milionech domácností hrozilo kvůli násilí vysoké riziko zranění a násilí bylo 

brutálnější. Straus a Gelles se domnívají, že tato čísla pravděpodobně podceňují 

skutečnou míru výskytu domácího násilí, která podle nich může být až dvakrát vyšší. 

Také jiní autoři ukazují na podhodnocení výskytu partnerského násilí. Například podle 

Steinmetzové (1977) je nahlášeno méně než 1 z 250 případů.  

Podle výzkumu American Psychological Association „Violence and the Family“ 

(1996) zažije každá třetí žena v průběhu dospělosti nejméně jedno fyzické napadení ze 

strany svého partnera. National Crime Victimization Survey (1994) uvádí, že 28 % 
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veškerého násilí na ženách ročně se dopouští jejich partner, 5 % veškerého násilí na 

mužích se dopouští jejich partnerka. Většina násilí žen vůči mužům je spáchána 

v sebeobraně a má za následek méně zranění než násilí mužů na ženách. (Chalk, King, 

1998: 65) 

Z novějších šetření uveďme údaje zveřejněné U.S. Department of Justice - Extent, 

Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence, z června 2007. Z těchto 

statistik vyplývá, že nejméně čtvrtina všech žen byla fyzicky týraná současným nebo 

bývalým partnerem, polovina žen byla podrobena soustavnému emocionálnímu a 

psychickému týrání. Dále se ukazuje, že 45 % zavražděných žen bylo zabito svým 

intimním partnerem mužského pohlaví a 3 % zavražděných mužů bylo zabito svou 

intimní partnerkou. Čtvrtině pokusů o sebevraždu u Američanek, a polovině všech 

pokusů o sebevraždu u Afroameričanek předcházelo fyzické či psychické týrání 

partnerem. Z šetření vyplývá, že 25 % žen, které se setkaly s domácím násilím, bylo 

fyzicky napadeno svým partnerem v době těhotenství. (Department of Justice, 

Violence Against Women Office) 

Z hlediska této diplomové práce jsou zajímavější studie zjišťující percepci 

domácího násilí veřejností, proto zde této problematice bude věnován větší prostor. Ve 

Spojených státech amerických probíhají průzkumy zjišťující postoje obyvatel 

k fenoménu domácího násilí relativně často, i když zdaleka ne všechny mají 

celonárodní charakter. Následující zjištění vycházejí ze dvou průzkumů 

uskutečněných v roce 2006. Prvním je Allstate Foundation's National Poll on 

Domestic Violence realizovaný v červnu 2006 společností Murphy Marketing 

Research pro Allstate Foundation Domestic Volence Program a National Network to 

End Domestic Violence Fund, druhým pak výzkum společnosti The Harris Poll 

provedený společností Harris Interactive v dubnu 2006 taktéž v celonárodním měřítku. 

Přestože se každý z výzkumů soustředil na mírně odlišné aspekty postojů k domácímu 

násilí, oba se zaměřily nejdříve obecně na obeznámenost respondentů s touto 

problematikou a na vnímání závažnosti domácího násilí.  

Z Harris Poll (The Harris Poll® #49, 2006) vyplývá, že velká část dospělých 

Američanů (18 a více let) je nějakým způsobem obeznámena s problematikou 

domácího násilí. Přibližně osm z deseti (79 %) respondentů si vzpomíná, že se 

v uplynulém roce setkali s nějakými informacemi o domácím násilí. Většina (53 %) 

respondentů má taktéž informaci o existenci Národní krizové linky zaměřené na 

domácí násilí, přičemž toto procento je vyšší u respondentů, kteří připouštějí, že se 
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stali obětí domácího násilí (71 %). 

Jako nejčastější zdroj informací uvádějí respondenti televizi. Více než osm 

z deseti (84 %) z nich uvádí televizi, následovanou rádiem (33 %), internetem (26 %), 

billboardy nebo nápisy na autobusech a vlacích (23 %) a více než pětina (22 %) 

respondentů uvádí za zdroj informací o domácím násilí rodinu a přátele. 

Co se týká vnímání závažnosti problematiky domácího násilí ve Spojených 

státech amerických, více než šest z deseti (63 %) Američanů považuje domácí násilí 

buď za velmi vážný problém (34 %) a nebo za extrémně vážný problém (29 %). 

Dalších 21 % respondentů říká, že je to docela vážný problém, 12 % z nich považuje 

domácí násilí za trochu vážný problém a 1 % nepovažuje domácí násilí za vážný 

problém vůbec. Výrazně se zde ale odlišují odpovědi mužů a žen. Přes 72 % žen vidí 

domácí násilí jako velmi vážný problém, zatímco z mužů ho takto označilo jen 54 %. 

Výsledky Allstate Foundation's National Poll on Domestic Violence (2006) 

ukazují, že 66 % Američanů souhlasí s názorem, že domácí násilí je vážný a rozšířený 

problém ve Spojených státech amerických a 83 % respondentů se přiklání k názoru, že 

domácí násilí postihuje lidi všech ras, etnik, a vzdělanostních, sociálních a 

ekonomických úrovní. Osm z deseti respondentů se podle tohoto průzkumu též 

domnívá, že domácí násilí má hluboký a trvalý dopad na jedince, rodiny, komunity a 

též na společnost jako celek.  

Z výsledků Harris Poll se dále dozvídáme, že velká většina respondentů (85 %) 

souhlasí s výrokem „Když někdo nutí svého partnera/svou partnerku k sexu, je to 

domácí násilí“. Stejné procento respondentů zároveň souhlasí, že „osoba, která týrá 

svého partnera je náchylnější k tomu, aby týrala i své děti“. Přibližně polovina (48 %) 

dospělých Američanů si myslí, že „oběť, která neopustí násilný vztah nese určitý podíl 

viny za to, že je týrána“. Toto šetření též ukazuje, že přibližně dvě třetiny (68 %) 

respondentů nesouhlasí s tím, že „násilné chování je obecně způsobeno příčinami 

mimo násilníkovu kontrolu“. Těsná většina respondentů (53 %) nesouhlasí s výrokem, 

že „opuštění násilného vztahu může být nebezpečnější než setrvání ve vztahu“. 

Američané jsou pak rozděleni v názoru na výrok „domácí násilí se častěji odehrává 

v chudých domácnostech“. S výrokem nesouhlasí 38 % respondentů, souhlas se 

k němu naopak vyjadřuje 32 %. Zbytek respondentů zvolil odpověď „ani nesouhlasím, 

ani souhlasím“. 

Obě šetření se také zaměřila na otázku řešení domácího násilí a na názory 

veřejnosti na služby poskytované obětem domácího násilí. Podle Harris Poll americká 
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veřejnost cítí potřebu aby obětem domácího násilí a jejich dětem byly poskytovány 

jisté služby. Mezi nejdůležitější pak respondenti řadí: 

• Azylové domy a nouzová přístřeší (68 % je považuje za extrémně důležité); 

• Poradenství (63 % ho považuje za extrémně důležité); 

• Právní servis (60 % ho považuje za extrémně důležitý); 

• Anonymní tísňové linky (58 % je považuje za extrémně důležité). 

Další služby, které jsou také považovány za extrémně důležité, ale již menším 

počtem respondentů jsou: péče o děti (56 %), dosažitelné bydlení (51 %), doprava (48 

%), církve (42 %) a sousedská komunita (37 %). 

Dle Allstate Foundation's National Poll on Domestic Violence si přibližně šest 

z deseti Američanů myslí, že „nedostatek financí a absence stálého příjmu“ jsou 

obtížnou překážkou, které musí čelit oběť domácího násilí (survivor), která odešla od 

násilného partnera. Při rozhodování se oběti zda odejít či zůstat je toto podle 

respondentů druhý nejobtížnější problém, který musí oběť vyřešit – hned za „obavami, 

že si je násilný partner najde“. 

 

Jak dále ukazuje toto šetření, většina Američanů si myslí, že různé programy na 

zlepšení finanční situace obětí domácího násilí by byly pro oběti velmi přínosné. 

V tomto šetření byla respondentům předložena k ohodnocení řada možných opatření, 

které by mohly pomoci obětem domácího násilí. Výsledky víceméně korespondují s 

výsledky průzkumu Harris Poll. 

• Jako nejpřínosnější hodnotili respondenti dočasná nouzová přístřeší – za velmi 

přínosné je označilo 80 % respondentů. 

• Tři čtvrtiny (75 %) respondentů si myslí, že rezervní fondy (na nezbytnosti 

jako je jídlo, oblečení a nájem) by byly velmi přínosné. 

• 68 % respondentů by považovalo za přínosnou dostupnou péči o děti. 

• Dvě třetiny (67 %) respondentů si myslí, že vzdělávání a rekvalifikační kurzy 

by byly velmi přínosné. 

• Více než polovina (54 %) respondentů si myslí, že různé školící a 

rekvalifikační kurzy by byly velmi přínosné. 

 

Mezi další opatření, která označila za velmi přínosná většina respondentů se 

zařadil přístup k medicínské péči (65 %), bezpečné a dlouhodobé bydlení (63 %), 
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kontakt s podpůrnými skupinami, které obětem pomohou vyrovnat se s emočním 

traumatem (61 %), právní poradenství a advokacie (59 %) a školení, která obětem 

pomohou vyrovnat se s finančními obtížemi (54 %). 

Při zjišťování povědomí o rozšířenosti domácího násilí se ukázalo v Allstate 

Foundation's National Poll on Domestic Violence, že pouze čtvrtina respondentů (25 

%) má reálnou představu o výskytu tohoto jevu (tedy za předpokladu že bereme za 

směrodatná šetření, která docházejí k závěru, že obětí domácího násilí je v USA jedna 

ze čtyř žen). Většina respondentů (66 %) tento stav podceňuje. Téměř tři čtvrtiny (74 

%) respondentů pak připouští, že osobně zná někoho kdo je obětí domácího násilí. 

Obecně se dá říci, že americká veřejnost je o fenoménu domácího násilí relativně 

dobře informovaná (především z médií) a že ho považuje za palčivý problém 

současnosti, přestože se zde dají vysledovat některé rozdíly mezi odpověďmi mužů a 

žen. Některé mýty lze ovšem mezi občany USA stále nalézt. Názory na nejlepší 

strategie obětí jakožto i na intervenci státu se liší, většina Američanů se však shoduje, 

že nejrůznější pomoc státních i nestátních organizací obětem je nutná a přínosná. 

 

3.2. Domácí násilí a česká společnost 

 

3.2.1. Aktivity státu a nestátních organizací v ČR 

 

Izolace a následná retardace vývoje snad ve všech sférách sociálního života, 

kterou České republice přinesl komunistický režim, se projevily i v oblasti domácího 

násilí. Zatímco v USA a západní Evropě bylo toto téma „objeveno“ v sedmdesátých 

letech 20. století, v Česku se obdobný zájem začal probouzet s dvacetiletým 

zpožděním. V první polovině devadesátých let přitom domácí násilí poutalo pozornost 

především neziskových a nestátních subjektů. Až těsně před nástupem nového milénia 

se dostalo do zorného pole veřejné moci.  

Za průkopníky na tomto poli lze v českém kontextu označit především organizace 

spjaté s feministickým hnutím.  V roce 1993 zahájila svoji činnost ROSA, o.s., která se 

z původně širší nabídky služeb (pomoci ženám ve složitých životních situacích) 

postupně začala soustředit na pomoc ženským obětem domácího násilí. Mezi její 

služby patří poskytování psychologické i právní pomoci, organizace terapeutických 
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skupin, krizová intervence na telefonní SOS lince a zprostředkování bydlení v 

azylovém domě s utajenou adresou. 

Ve stejném roce začal fungovat proFem, o.p.s., organizace zaměřená na pořádání 

osvětových kampaní, vzdělávacích seminářů, publikační činnost a podporu organizací 

a projektů v oblasti ženských práv. Domácí násilí ve smyslu násilí na ženách  se stalo 

jedním z těžišť její činnosti. Mezi její projekty patří školení pro české právničky 

AdvoCats for Women, školení pro sociální pracovníky, telefonní linka pro ženské oběti 

domácího násilí a Fond právní pomoci ženám – obětem násilí, určený na úhradu 

nákladů právního zastoupení. (Voňková, Huňková, 2004: 27)  

Tyto dva subjekty můžeme považovat za skutečné „průkopníky“  hnutí za práva 

obětí domácího násilí v ČR, která se zasloužila o zpřístupnění problému domácího 

násilí laické i odborné veřejnosti a zahájení diskuse o efektivních cestách jeho řešení. 

V roce 1995 společně s Elektrou, o.s., organizací poskytující pomoc ženám 

zneužitým v dětství, Gender Studies, o.p.s., sdružením, jejímž cílem je „vytváření 

prostoru pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti“ a La Strada, 

o.p.s., společností pro prevenci obchodu se ženami, za tímto účelem založily volné 

sdružení s názvem Koordinační kruh prevence násilí na ženách. 

Byl to právě Koordinační kruh, který uspořádal první mediálně reflektovanou 

kampaň o domácím násilí v ČR – šlo o tzv. akční týden ke Dni OSN proti násilí na 

ženách, a 19. listopadu 1996 první odbornou konferenci na téma intimního násilí pod 

názvem Domácí násilí - záležitost nikoliv soukromá. Průlomový význam této akce 

spočíval ve skutečnosti, že se na ní poprvé setkali a společně komunikovali zástupci 

různých subjektů, zapojených do řešení domácího násilí: poraden pro oběti násilí a 

azylových domů, justice, policie, ale i akademických institucí, státních orgánů a 

zahraničních hostů.  

Z dalších aktivit Koordinačního kruhu lze připomenout například Petici proti 

násilí na ženách z roku 1998, jejímž výsledkem bylo veřejné slyšení k tématu 

domácího násilí v Senátu Parlamentu ČR,  legislativní podnět (s podporou Sekce pro 

rovné příležitosti žen a mužů Rady vlády ČR pro lidská práva) na rozšíření ustanovení 

§ 215 trestního zákona o „týrání osoby blízké“ v roce 2002, uspořádání konference 

Domácí násilí – staré problémy, nová řešení? v roce 2001 nebo kampaň proti  

domácímu násilí na ženách v roce 2003.  

Představitelem druhého proudu, který úzkou vazbu k feministickému hnutí nemá, 

je Bílý kruh bezpečí, o.s., sdružení, které od svého vzniku v roce 1991 poskytuje 
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odbornou psychologickou, právní, organizační a morální pomoc obětem trestných činů 

a jejich blízkým. Tématu domácího násilí se hlouběji věnuje od poloviny devadesátých 

let, a na rozdíl od prvně zmíněných organizací jsou jeho poradny „otevřeny všem 

obětem zločinu bez ohledu na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, politické nebo 

náboženské přesvědčení".11 

Domácí násilí je pro Bílý kruh bezpečí pouze jednou z oblastí zájmu. Vzhledem 

ke své velikosti, zahraničním kontaktům a finančnímu zázemí však přesto na tomto 

poli patří k jedněm z nejvýznamnějších.12 To vše platí dvojnásob od roku 2001, kdy se 

sponzorem jeho aktivit v oblasti domácího násilí stala obchodní společnost Philip 

Morris ČR, a.s. Díky tomuto silnému partnerovi byl Bílý kruh bezpečí v témže roce 

schopen uspořádat první celostátní osvětovou kampaň proti domácímu násilí v 

souvislosti se zřízením krizové non-stop telefonní linky pro oběti domácího násilí 

DONA. Mezi jeho další projekty patří např. studie Domácí násilí: Přístup k řešení 

problému ve vybraných evropských zemích, vydávání čtvrtletníku Zpravodaj BKB či 

projekt Kormidlo pro výcvik pracovníků azylových domů z celé ČR. 

Přes úpornou snahu všech právě zmíněných subjektů trvalo několik let, než 

domácí násilí zaujalo pozornost české vlády a nelze se ubránit dojmu, že roli hlavního 

impulsu sehrál blížící se vstup do Evropské unie a s ním související požadavky. 

V 1998 se domácí násilí stalo součástí Priorit a postupů vlády při prosazování 

rovnosti mužů a žen – a zůstalo jí dodnes. 

 První krůčky státu po neznámém terénu přinesly úsměvné momenty, když si 

např. vláda v Prioritách a postupech jeden rok vytkla za cíl „podporovat působení 

interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální, právní a policejní pomoc při 

odhalování a stíhání případů násilí na ženách“, aby následující rok konstatovala, že 

tento úkol nemohl být splněn, neboť žádné takové týmy neexistují. (Kubová, 2005: 84) 

Konkrétní opatření se omezovaly na pořádání mediálních kampaní a přidělování dotací 

zúčastněným neziskovým organizacím.  

V roce 2001 však konečně došlo k prvnímu rozhodnému kroku směrem ke 

zformování koncepce trestněprávní politiky českého státu v oblasti domácího násilí, 

totiž rozhodnutí o vytvoření meziresortní pracovní skupiny (pod vedením Ministerstva 

vnitra ČR) pro přípravu Modelového mezioborového projektu k vytvoření právního 

rámce a metodických postupů pro zavedení interdisciplinárních týmů, spojujících 

                                                 
11    Informační leták DONA linky Bílého kruhu bezpečí, 2001 
12  Bílý kruh bezpečí je členem Evropského fóra služeb obětem. 
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zdravotní, sociální, a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího 

násilí.13 Zveřejněné výstupy činnosti této skupiny, realizované formou diskuse u šesti 

kulatých stolů, zahrnují (mimo jiné) tato doporučení:  

• legislativní návrhy: 

– postavení obětí domácího násilí, jejich důkazní situaci a jejich souhlas s trestním 

stíháním pachatele řešit speciálním ustanovením v trestním řádu. Souhlas oběti 

s trestním stíháním vyžadovat pouze u majetkových a nedbalostních trestných činů; 

– zvážit zavedení nového zajišťovacího opatření v trestním řádu, spočívající 

v zákazu  vstupu důvodně podezřelé osoby do obydlí, hrozí–li od ní pokračování 

v násilné trestné činnosti; 

– přestupky proti občanskému soužití stíhat z moci úřední; 

 • návrhy na metodická opatření: 

 – vypracovat metodiku policejního postupu na místě činu a pro přijímání trestního 

oznámení v případech domácího násilí; 

–  vypracovat metodiku evidence výjezdů Policie ČR k případům domácího násilí 

a  způsobu jejich řešení; 

– zavést systém proškolování odborných pracovníků přicházejících do kontaktu 

s případy domácího násilí, s přihlédnutím ke zvládnutí prvního kontaktu s ohroženou 

obětí či oznamovatelem; 

– zajistit systémové propojení služeb všech pomáhajících organizací; 

– vypracovat terapeutické programy pro pachatele domácího násilí;   

– stanovit  podmínky pro akreditaci organizací poskytujícím odbornou péči 

osobám dotčeným domácím násilím;  

– v rámci dotační politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podporovat 

činnost azylových domů pro oběti domácího násilí;   

– realizovat kvalitní a důsledné výzkumy zaměřené na domácí násilí z hlediska 

způsobených škod, zejména zdravotní a sociální výdaje, a vyčíslení jejich 

ekonomických dopadů. (Modelový mezioborový projekt k vytvoření právního rámce a 

metodických postupů pro zavedení interdisciplinárních týmů, spojujících zdravotní, 

sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí, 2004: 1-

12) 

                                                 
13  Práce skupiny se účastnili zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 

Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva 
spravedlnosti ČR, Policie ČR a Rosy, proFemu a Bílého kruhu bezpečí 
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Za jeden z prvních kroků při realizaci tohoto projektu můžeme považovat 

skutečnost, že s účinností od 1. 6. 2004 bylo po několika neúspěšných pokusech do 

zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, zařazeno ustanovení § 215a, obsahující 

skutkovou podstatu týrání osoby žijící ve společně obývaném  bytě nebo domě. Přijetí 

tohoto ustanovení znamenalo posun k řešení domácího násilí jako specifického 

společenskému problému, reagovalo však pouze na důsledky domácího násilí a 

neřešilo jeho příčiny. Násilník jím byl kriminalizován, ale na zlepšení postavení oběti 

žádný vliv nemělo. 

Dalším krokem, posouvajícím Českou republiku o notný kus blíže standardům 

vyspělých zemí, je první projekt tzv. multidisciplinární spolupráce pod názvem 

Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí  v Ostravě, na který pak 

postupně navázaly i organizace na dalších místech České republiky.  

Zásadní obrat z hlediska ochrany oběti domácího násilí však přinesl až zákon o 

domácím násilí, který uvádí v život nový institut vykázání a intervenčních center 

platný od 1. 1. 2007. Nejedná se o samostatnou a komplexní úpravu domácího násilí, 

ale „pouze“ o zásadní novelizaci pěti stávajících zákonů. Tento zákon netrestní povahy 

představuje preventivní přístup k řešení domácího násilí a podle zahraničních 

zkušeností zakotvuje do českého právního řádu zatím nejlepší možné nástroje, které 

kdy byly v boji proti domácímu násilí využity a které efektivně chrání oběť.  

Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí, jejíž členové se na vypracování 

zákona podíleli, vycházela z výše zmíněného poznatku, že domácí násilí představuje 

komplexní problém, který nelze zvládnout pouze policejními opatřeními a že řešení 

živých případů vyžaduje spolupráci dalších složek, které přirozeně přicházejí do 

kontaktu s ohroženými i násilnými osobami. Proto je zákon postaven na třech 

vzájemně provázaných pilířích. 

Prvním je policejní zásah, jehož cílem je především zastavení akutního násilí a 

ochrana oběti. Policie tak rozšíří katalog dosavadních možných způsobů intervence o 

nové opatření - a to dočasné (konkrétně desetidenní) vykázání násilné osoby ze 

společného obydlí. To má sloužit především její psychické rekonvalescenci a 

stabilizaci, tak aby se obnovila její schopnost hledat účinné řešení individuální podoby 

domácího násilí. Důležitý význam má vykázání i směrem k násilné osobě. Včasná 

oficiální a přitom nikoli kriminalizující reakce vytváří prostor ke korekci nežádoucího 

chování minimálně u tzv. základního čistého typu násilné osoby. 
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Druhý pilíř spočívá v sociálně právní pomoci poskytované ohrožené oběti právě 

během lhůty deseti dní. Tuto komplexní poradenskou službu budou zajišťovat 

intervenční centra. Návrh zákona předpokládá úzkou součinnost mezi policií a 

intervenčními centry v těch případech, kdy bude aplikováno vykázání. 

Třetí pilíř je koncipován jako občanskoprávní řešení situace v daném případě, a to 

z iniciativy ohrožené osoby, které mezitím byla poskytnuta potřebná pomoc právní, 

psychologická a sociální tak, že by měly být prolomeny nejzávažnější důsledky 

domácího násilí, bránící oběti se kompetentně rozhodovat. Ohrožená osoba by nově 

měla možnost navrhnout předběžné opatření, které by de facto zajišťovalo prodloužení 

vykázání. Spektrum použitelných řešení je pochopitelně širší. Stávající možnosti, jako 

je např. kriminalizace pachatele cestou podání trestního oznámení zůstávají nedotčeny.  

Bílý kruh bezpečí poskytuje na svých internetových stránkách14 informace ke 

statistikám za první rok platnosti tohoto zákona. V případech domácího násilí bylo v 

roce 2007 ze společného obydlí vykázáno 854 mužů a 8 žen. Z hlediska vztahu mezi 

násilnou a ohroženou osobou převládá vztah manželský – 467 případů (54 %), 

následuje vztah druh/družka – 205 případů, transgenerační – 134 případů a rozvedení 

manželé – 55 případů. Celkově se zatím toto opatření jeví jako relativně účinné. 

 

3.2.2. Výskyt domácího násilí a jeho podoby a postoje občanů ČR 

 

Jak již bylo konstatováno výše, domácí násilí se v podmínkách české společnosti, 

jakož i české kriminologie, sociologie a psychologie, stalo předmětem zájmu teprve 

relativně nedávno. Vzhledem k této skutečnosti není překvapivé, že snahy o zachycení 

rozsahu, podob i postojů k tomuto fenoménu mezi českou populací se nacházejí teprve 

ve svých počátcích a na přiměřeně kvalitní, obsáhlou a hloubkovou analýzu bude 

nutno ještě nějakou chvíli počkat.  

Patrně nejdostupnějším zdrojem dat, ze kterých je možno alespoň částečně znaky 

a tendence domácího násilí odhadovat, jsou i v České republice údaje sdružení 

zabývajících se pomocí a poradenstvím jeho obětem. Jedním z prvních takových 

výstupů byl monitoring výskytu domácího násilí u klientů Rodinné poradny v Praze 2, 

Spytihněvova 6, provedený od ledna do října 1996 sdružením ROSA. Podle 

                                                 
14  www.bkb.cz 
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zveřejněných údajů bylo z 1074 klientů poradny 805 žen a 269 mužů; násilí bylo 

vystaveno 163 žen a 5 mužů. (Domácí násilí: záležitost nikoliv soukromá, 1997: 16) 

ROSA se pokusila zmapovat i důvody, ze kterých k násilnému jednání došlo: 60 

% případů zařadila do kategorie promyšlených činů, u 41 % zjistila jako příčinu vliv 

alkoholu, v 37 % duševní poruchu,  35 % podnítila žárlivost. V 17 % došlo na 

oboustranné násilí a u 14 % na násilí sexuální. 

Zveřejněná data samozřejmě nebyla získána od reprezentativního vzorku 

obyvatelstva, a nejsou proto schopná popsat detailně trendy v celé populaci. Ve své 

době však sehrála zásadní roli při seznamování české veřejnosti s problematikou 

domácího násilí a bourání zažitých mýtů. 

Obdobnou úlohu sehrály údaje zveřejněné Bílým kruhem bezpečí. Z dotazníků, 

vyplněných jeho klienty v době od dubna 1999 do února 2001, vyplynulo, že nejvyšší 

výskyt domácího násilí byl zjištěn mezi manželi. Počet násilných incidentů uvnitř 

nesezdaného soužití byl o dvě třetiny nižší a mezi rozvedenými manželi bylo zjištěno 

jen vzácně. V 98 % případů byl agresorem muž. Průměrná délka vzájemného soužití 

se pohybovala kolem 11 let. 

Celkem 37 % obětí označilo za hlavní příčinu násilí povahové rysy partnera, 50 % 

alkohol, 34 % domácí neshody a 30 % psychickou nemoc. Žádný pokus o obranu 

nevyzkoušelo 24 % obětí, 22 % se pokusilo o útěk a 22 % se pokusilo přivolat policii. 

Celkem 73 % kontaktovalo lékaře, 50 % sociální pracovnice, 32 % linku důvěry či 

poradnu. Téměř polovina dotázaných uvedla, že v průběhu dětství bylo svědkem násilí 

ve své nukleární rodině a 16 % bylo přímo jeho obětí. (Znaky a tendence domácího 

násilí v ČR, 2001) 

Méně frekventovaným zdrojem údajů jsou statistiky státních orgánů a institucí, 

které s domácím násilím přicházejí do kontaktu v rámci své příslušnosti. Oficiální 

databáze v České republice tuto problematiku dosud nesledují. Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci však v roce 1999 podnikl průzkum, v jehož rámci 

mapoval případy fyzického násilí mezi dospělými osobami v rodině, projednávané v 

roce 1999 u 56 oslovených pražských obvodních a místních úřadů jako přestupky proti 

občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích. 

Podle výsledků průzkumu bylo v daném období vyřízeno minimálně 279 

přestupků týkajících se fyzického násilí mezi intimními partnery. Z tohoto počtu bylo 

177, tj. 63 %, meritorně vyřízeno. Celkem v 81 % případů se jednalo o násilí muže 

proti ženě, v 10 % ženy proti muži a ve zbývajících případech o násilí vzájemné. 
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Většina projednávaných incidentů se odehrála mezi partnery  již rozvedenými nebo po 

rozchodu (44 %) a partnery v rozvodovém řízení (35 %). Pokud jde o životní úroveň 

násilím dotčených rodin, zhruba 70 % zkoumaných přestupků se odehrála mezi 

partnery, jejichž úroveň byla pracovníky úřadů hodnocena jako průměrná, 6 % 

v rodinách příjmově nadprůměrných a 14 % podprůměrných. (Martinková, 2001: 1-

116) 

Podobně Bílý kruh bezpečí v roce 1999 zorganizoval na území městského obvodu 

Ostrava-Jih  zajímavou akci nazvanou Monitoring domácího násilí v lokalitě Ostrava - 

Dubina a Bělský les. Její součástí byla anketa zjišťující osobní zkušenosti policistů ze 

zásahů v případech domácího násilí, z níž vyplynuly tyto výsledky:  

• Více 61 % policistů uvedlo, že v případech domácího násilí zasahují 1x týdně, 

častěji večer a v noci.  

• Podle zkušeností 42 % policistů je nejčastějším typem domácího násilí fyzické 

násilí.  

• Nejčastější obětí domácího násilí je manželka a pachatelem manžel. S takovou 

situací se přes 10 % policistů setkává vždy, 68 % policistů velmi často a 22 % často.  

• Podle zkušeností téměř 27 % policistů je pachatel vždy pod vlivem alkoholu, 

podle 60 % policistů je tomu tak velmi často. Vliv alkoholu jako nejčastější příčinu 

domácího násilí uvádějí policistům také oběti.  

• Nejčastějším způsobem řešení při zásahu v domácnosti je domluva pachateli na 

místě - celkem 50 % policistů je volí často a 20 % velmi často. 

Součástí akce byla i anketa mapující osobní zkušenosti sociálních pracovnic, která 

přinesla tato zjištění:  

• 40 % sociálních pracovnic se setkalo s případem, kdy byl obětí domácího násilí 

muž.  

• Zatímco ženy jako oběti domácího násilí se na sociální pracovnice obracejí 

zejména s potřebou být vyslechnuty, získat pomoc při řešení finanční situace, dostat 

právní radu a relativně často žádají o domluvu partnerovi, požadavky mužských obětí 

jsou výrazně nižší - nejčastější je potřeba být vyslechnut a dostat právní radu. 

(Monitoring domácího násilí v lokalitě Ostrava - Dubina a Bělský les, 2000) 

 

Nejpřesnějším zdrojem údajů o domácím násilí jsou samozřejmě sociologické a 

kriminologické průzkumy. Vůbec prvním sociologickým výzkumem, který se - 
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alespoň částečně - této problematiky dotknul,  byl průzkum Bezpečnostní rizika 1999, 

který v roce 1999 v rámci grantu Ministerstva vnitra provedla agentura 

UNIVERSITAS - část otázek i paralelně provedená anketa byly věnovány 

problematice domácího násilí. (Vymětalová, 2001: 103-122) 

I když vzhledem k povaze šetření (výběrový soubor byl zvolen reprezentativně, 

ankety se však zúčastnilo pouze 66 % respondentů hlavního průzkumu) není možné 

výsledky považovat za zcela reprezentativní, oproti výše zmiňovaným zdrojům dat 

představuje tento výzkum významný kvalitativní skok. 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že představy české populace, jaké formy jednání 

vlastně nazývat domácím násilím, se dost různí. Za opravdové a nepřípustné násilí 

považuje např. políček jednoho partnera druhému 49 % žen a 40 % mužů „vždy“  a 43 

% žen a 49 % mužů „v závislosti na situaci“. Tahání za vlasy pak 82 % žen a 76 % 

mužů „vždy“, zatímco 14 % žen a 17 % mužů „v závislosti na situaci“. Odepírání 

sexuálního styku celých 34 % žen a 36 % mužů „vždy“ a 39 % žen a 38 % žen „v 

závislosti na situaci“. Dost zarážející je zjištění, že celá 3 % žen a 5 % mužů u otázky 

zda je vynucení si sexuálního styku domácím násilím zvolilo odpověď „asi ne“.  

Je velmi zajímavé, že zatímco u těchto obecných otázek zjišťujících postoje 

k násilí mezi partnery projevovali muži vyšší toleranci k násilnému jednání než ženy 

(méně často volili odpověď „vždy“), v odpovědích na otázku, zda by byl konkrétní 

respondent schopen fyzického napadení svého partnera nebo partnerky, se muži a ženy 

těsně přiblížili: 48 % mužů a 44 % žen deklarovalo, že by něčeho takového nebyli 

schopni a 30 % žen a 29 % mužů naopak uvedlo, že proti svému partnerovi již fyzické 

násilí použilo.  

 Pokud jde o jiné formy násilí, 25 % žen a 22 % mužů uvedlo, že se ze strany 

partnera setkalo se soustavným srážením sebedůvěry nebo slovním ponižováním. Platí 

přitom, že u chápání psychického nátlaku jako formy násilí se obě pohlaví lišila 

nejvíce: 81 % žen, ale pouze 69 % mužů jej považuje za opravdové a nepřípustné 

násilí „vždy“. 

Dalším výstupem průzkumu stojícím za zmínku je zjištění, že pro postoje 

k domácímu násilí je naprosto zásadním diferenciačním kritériem vzdělání. 

S klesajícím vzděláním tolerance k napadení roste, přičemž výraznější je tato tendence 

u mužů: např. 54 % vysokoškolsky vzdělaných mužů odpovědělo, že políček považuje 

za násilí „vždy“, oproti pouhým 21 % mužů se základním vzděláním. 
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Konečně zmiňme, že pokud jde o odpověď na otázku, jaký důvod by 

dotazovaného přiměl k fyzickému napadení svého partnera, u obou pohlaví zněly 

nejčastější reakce: sebeobrana proti agresi partnera, dlouhodobá krize a nevěra a ženy 

navíc uváděly variantu slovní útoky ze strany partnera. I když potřeba sebeobrany  

před agresí partnera figurovala u obou pohlaví na prvním místě, u mužů dosáhla 

hodnoty pouze  29 %, u žen  42 %. Jedním z možných vysvětlení může být, že muži o 

napadení ze strany partnerky vůbec neuvažují, dalším, že pro ně není důvodem 

k odvetě.  

Na sklonku stejného roku zveřejnila agentura SOFRES-FACTUM závěry sondy, 

mapující názory občanů ČR na problematiku domácího násilí na ženách. Podle 

čtvrtiny dotazovaných je domácí násilí v české populaci na ženách jako spíše běžné, 

podle 9 % velmi běžné. Nejvíce respondentů (46 %) se přiklonilo k názoru, že tento 

jev v našich domácnostech není příliš běžný a 9 % zvolilo variantu vůbec není běžný. 

 

Tabulka č. 1  Názory na četnost forem domácího násilí.  

(Odpovědi jsou uváděny v %) 

Formy násilí Běžné Není běžné Nevím 

Zesměšňování 47,8 16,8 35,4 

Obviňování 41,8 19,8 38,4 

Vyhrožování 37,7 23,3 39,0 

Obtěžování 35,1 25,6 39,2 

Znásilnění 15,7 52,5 31,8 

Bití, kopání 10,0 56,3 33,7 

Jiné 7,3 22,7 69,9 
Zdroj: Domácí násilí na ženách v ČR. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění.  
           SOFRES-FACTUM, Ministerstvo vnitra ČR, 2001 

 

Ženy častěji než muži považovaly za běžné projevy psychického nátlaku ve formě 

zesměšňování, vyhrožování a obviňování.  
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Tabulka č. 2  Postoje mužů a žen k četnosti forem domácího násilí.  

(Odpovědi jsou uváděny v %) 

Běžný projev Formy násilí 

Muži Ženy Celá populace 

Zesměšňování 38,9 56,0 47,8 

Obviňování 34,3 48,6 41,8 

Vyhrožování 30,2 44,6 37,7 

Obtěžování 32,9 37,2 35,1 

Znásilnění 13,5 17,6 15,7 

Bití, kopání 9,0 11,0 10,0 

Zdroj: Domácí násilí na ženách v ČR. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění.  
           SOFRES-FACTUM, Ministerstvo vnitra ČR, 2001 

 

V roce 2001 proběhl výzkum Bezpečnost občanů 2001, který opět v rámci grantu 

Ministerstva vnitra provedla agentura UNIVERSITAS. Tématicky výzkum navazoval 

na Bezpečnostní rizika 1999, otázky o domácím násilí však byly tentokrát kladeny 

zcela reprezentativnímu souboru respondentů. (Některé otázky týkající se domácího 

násilí. 2001: 1-6) 

Na otázku, zda mají zkušenost s vyjmenovanými formami násilného chování ze 

strany partnera, odpovědělo 76 % mužů a 74 % žen kladně. Většina, totiž 26 % mužů 

a 24 % žen uváděla variantu urážky, nadávky a křik a 14 % mužů a 15 % žen slovní 

ponižování, výsměch. Fyzické násilí ze strany partnera  přiznalo 6 % žen  a 4 % mužů.  

V opačném směru, tj. zda se naopak samotný respondent ocitl v roli agresora, 

odpovědělo kladně 62 % mužů a 79 % žen. Opět přitom zvítězily položky urážky, 

nadávky a křik (22 % mužů a 27 % žen) a slovní ponižování, výsměch (12 % mužů a 

13 % žen). Fyzického násilí vůči partnerovi se dopustila  4 % mužů a 3 % žen.  

U otázky po bezprostřední reakci na útok ze strany partnera se odpovědi mužů a 

žen podstatně lišily. Zatímco 74 % žen zvolilo variantu křičela jsem na něj a 71 % 

plakala jsem (71 %), pouze 9 % mužů se přiznalo k jedné či druhé reakci. 50 % žen a 

31 % mužů se rozhodlo pro útěk do jiného pokoje či ven z bytu. Pětina mužů a žen 

agresorovi útok vrátila. 

Obavy z agresivity partnera má 6 % mužů a 12 % žen. Intenzivnější jsou přitom 

na straně žen – „trochu“ má obavy 5 % mužů, ale již 10 % žen a necelé jedno procento 

žen (a žádný muž) přiznalo „velké obavy“. 
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V reakci na otázku „Myslíte si, že by policie měla sledovat, vyšetřovat a předávat 

k potrestání i takové činy jako manželské konflikty, ve kterých hrozí užití násilí?“ se 

k variantě „vždy“ přiklonilo 23 % mužů a 30 % žen. Většina, totiž 60 % mužů a 59 % 

žen by tyto zásahy uvítal pouze pokud to vadí oběti a 17 % mužů a 12 % žen pak 

intervenci policie spíše nebo rozhodně odmítá.  

Dalším kamínkem do mozaiky znalostí o domácím násilí v ČR je ambiciózní 

Mezinárodní výzkum násilí na ženách, realizovaný ve 22 zemích světa na základě 

společné koncepce Výzkumného institutu OSN pro kriminalitu a spravedlnost 

(UNICRI), Evropského institutu pro prevenci a kontrolu trestné činnosti (HEUNI) a 

kanadského statistického úřadu Statistics Canada.  

V ČR byl projekt realizován v roce 2002 Filozofickou fakultou Karlovy 

univerzity a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Získaná data mají 

mimořádnou hodnotu jakožto u nás zatím nejrozsáhlejší soubor údajů, pokrývající 

širokou škálu dílčích oblastí vztahujících se ke studované problematice. Jejich 

slabinou je však orientace pouze na ženské oběti domácího násilí. (Pikálková, 2004: 2-

3) 

Podle dosud publikovaných výsledků výzkumu zažilo násilí ze strany svého 

partnera – jenž byl pro účely šetření definován jako „současný nebo bývalý manžel či 

přítel“: 

• alespoň jednou za život:  38 % respondentek 

• v průběhu posledních 5 let: 21 % respondentek 

• v průběhu posledního roku: 9 % respondentek. 

Napadení nejčastěji zahrnovalo tyto formy násilného jednání: políčky, kopání, 

kousání, údery pěstí, vyhrožování fyzickým ublížením, osahávání a strkání, pevné 

sevření, kroucení rukou, tahání za vlasy; zkušenost s nimi má 20 až 25 % žen. Se 

závažnými formami agrese v podobě škrcení, popálení, vyhrožování použitím zbraně a 

použitím zbraně se setkalo zhruba 5 % dotazovaných. K sexuálními kontaktu bylo 

proti své vůli přinuceno přes 7 % respondentek.  

Fyzická zranění při těchto incidentech utrpělo 53 % žen. Většinou se jednalo o 

lehčí zranění typu modřin, které uvedlo 91 % dotázaných, 27 % si však odneslo i řezné 

rány. Přes 7 % utrpělo zlomeninu, stejné procento poranění hlavy.  

 Pouze 8 % respondentek oznámilo agresi ze strany svého partnera na policii. 

Svou nechuť incident oznámit ženy vysvětlovaly především argumentem vypořádala 
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jsem se s tím sama a nechtěla jsem, aby to někdo věděl. Objevilo se rovněž odkaz na 

strach ze msty útočníka a zdůvodnění nechtěla jsem, aby byl útočník zadržen. 

Celkem 20 % žen, které se obrátily na policii, popsalo jejich další postup slovy 

neudělala jsem nic. Třetina byla s její prací velmi nespokojena a další čtvrtina „jenom“ 

nespokojena. Více než 40 % obětí zdůraznilo, že by ze strany policie ocenily větší 

důvěru a podporu. Žádnou z organizací pro pomoc obětem násilí nekontaktovalo 85 % 

napadených žen, více než polovina  se však svěřila alespoň někomu ze svých blízkých. 

 Smutným faktem je, že 23 % obětí se s násilím, jež zažily, nesvěřilo vůbec nikomu. 

(Pikálková, 2004: 62)  

 

V letech 2001 a 2006 proběhly dva reprezentativní výzkumy o postojích občanů 

ČR k domácímu násilí, které patří v této oblasti asi k nejcitovanějším. Realizovala je 

agentura STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris. Šetření ukazují v průběhu 

zmiňovaných pěti let neměnnou hladinu osobní zkušenosti s násilím ve vlastním 

partnerském vztahu. Tuto skutečnost doznává zhruba 14 % populace starší 15ti let 

v roce 2006 (v roce 2001 16 %).  

V zásadě stejné zůstávají také typické znaky domácího násilí mezi partnery. 

Podobně jako v roce 2001, tak i údaje z roku 2006 ukazují, že značná část případů 

partnerského násilí je dlouhodobá (59 %), má tendenci být stále častější (52 %) a ve 

velké většině zahrnuje fyzické násilí (81 %), z toho nejčastěji v kombinaci 

s psychickým násilím (48 %). Ve velké části domácností (80 %), v nichž dochází 

k násilí mezi partnery, vyrůstají děti, které se často stávají přímými svědky tohoto 

násilí.  

Ve výzkumu se rovněž potvrdilo, že některé zažité představy o výskytu domácího 

násilí jsou skutečně mýtem. V realitě se partnerského násilí dopouštějí i vzdělaní lidé a 

lidé s dobrým materiálním standardem. Podle výpovědí svědků nebo osob, které na 

vlastní kůži zažily domácí násilí, měly více než dvě pětiny obětí partnerského násilí a 

třetina agresorů středoškolské nebo dokonce vysokoškolské vzdělání. V 70 % případů 

se násilí mezi partnery odehrávalo v domácnostech průměrně až nadprůměrně 

materiálně zajištěných.  

V šetřeních agentury STEM je velká pozornost věnována zejména postojům 

veřejnosti k domácímu násilí. Potvrdilo se, že s postupem času u nás pomalu ustupují 

některé dřívější představy o domácím násilí a také se že čeští muži a ženy v 
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současnosti liší jak v obecném povědomí, tak v percepci domácího násilí. Je třeba 

poukázat na některé momenty: 

V české veřejnosti zatím nelze mluvit o převládajícím vyhraněném přístupu k 

domácímu násilí. Uvnitř české populace se objevují značně rozporuplné, částečně 

protichůdné anebo nejisté soudy. Nejistota zřejmě pramení z pochybností, zda násilí 

mezi partnery není čistě soukromou záležitostí rodiny. Například 84 % lidí (71 % 

v roce 2001) je přesvědčeno, že na řešení problémů domácího násilí rodina sama 

nestačí, ale požadavek na intervenci zvenčí vyslovují občané jen v podobě váhavého, 

nejistého souhlasu. Přes 28 %  populace (43 % v roce 2001) - a to většinou muži - 

dokonce soudí, že násilí mezi partnery je soukromou věcí, a to i když se předtím 

alespoň částečně ztotožnili s názorem, že soukromě se domácí násilí ukončit nedá. 

Postojová rozdílnost mezi ženami a muži se koncentruje do určitých citlivých 

bodů, jako jsou otázky tolerance k domácímu násilí a otázky oficiálních reakcí vůči 

pachatelům domácího násilí. Zhruba každý druhý (52 % respektive 57 % dotázaných 

v roce 2001) pokládá sice násilí na blízké osobě za horší prohřešek než stejné násilí 

vůči cizí osobě, ale s uplatňování trestního postihu by souhlasil pouze v případech, 

které končí vážným tělesným zraněním. 

Z výsledků zmiňovaných výzkumů lze vybrat i některé další zajímavé odpovědi. 

Například na otázku, zda „násilí mezi partnery je problém zveličovaný feministkami 

nebo ženskými organizacemi“, odpověděly tři čtvrtiny dotázaných záporně. Dvě 

třetiny české veřejnosti soudí, že násilí uvnitř partnerských vztahů je závažný problém, 

o kterém nelze mlčet. Téměř 97 % občanů starších 15 let v roce 2006 (80 % v roce 

2001) zná sice pojem domácího násilí, ale jen 19 % (respektive 18 % v roce 2001) 

uvádí, že tomuto pojmu přesně rozumí a že má také dostatek informací, jak se tváří v 

tvář domácímu násilí zachovat.  

Malá osvěta veřejnosti ve věcech domácího násilí se potvrdila i při zjišťování 

výskytu mýtů. Výzkum ukázal, že i v české populaci jsou silně zakořeněny falešné 

představy o obětech a pachatelích domácího násilí. Muži i ženy téměř shodně 

podléhají mýtům o typické oběti. Většina lidí (68 % v roce 2006 respektive 61 % 

v roce 2001) je přesvědčena, že obětí domácího násilí se stávají slabé a bojácné ženy. 

Mýty vázané na pachatele jsou v české populaci také časté. Většina občanů (51 % 

respektive 64 % v roce 2001) soudí, že lidé, kteří jsou známi svým slušným a 

korektním vystupováním na veřejnosti, se domácího násilí nedopouštějí. Lze říci, že 

názory a postoje občanů na pachatele a oběti domácí násilí jsou v mnoha ohledech 
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nekonzistentní a rozporuplné. Ačkoliv většina populace (81 % v roce 2006 i v roce 

2001) na obecné, abstraktní úrovni připouští, že domácí násilí prochází napříč 

společenským spektrem, opouští zřejmě tuto víru při posuzování konkrétních případů. 

Dvě pětiny české populace věří, že k domácímu násilí dochází hlavně mezi 

nevzdělanými partnery a každý druhý člověk (48 % v roce 2006 i v roce 2001) se 

kloní k názoru, že se domácí násilí týká sociálně slabých rodin.  

Výraznější rozdíly mezi ženami a muži ve vztahu k domácímu násilí existují 

zejména v oblasti kontaktu s informacemi a ve vztahu k relevantní osvětě. Ženy jsou 

novým informacím o domácím násilí otevřené, aktivně je přijímají, projevují zájem o 

další. Čeští muži jsou naopak vůči informacím o domácím násilí rezistentní, tolik se o 

ně nezajímají, nebo je i bagatelizují. Přehlížení či odmítání informací o domácím násilí 

není přitom způsobeno tím, že by se cítili více o věci poučeni. Pravděpodobně je ve 

hře pocit vlastní suverenity, kontroly a moci. Muži se od žen odlišují také v postojích 

týkajících se reakcí na domácí násilí. Ve skupině, která má uvnitř české populace 

sklon zlehčovat závažnost problému, figurují především muži. Zdá se, že každý třetí 

muž má blízko k názorové pozici, že domácí násilí může tvořit přirozenou součást 

partnerských vztahů. To se promítá i do postojů na postih domácího násilí. Muži 

podmiňují trestně právní sankce závažností způsobeného zranění. Teprve vážné 

zranění napadené osoby považují za akceptovatelný předpoklad pro posuzování 

domácího násilí jako trestný čin. Ze stejného soudku pochází i postoje mužů na 

privátnost domácího násilí. Ve skupině těch, kteří vnímají domácí násilí jako 

soukromý problém partnerů, statisticky významně převažují muži. Pro úplnost je 

ovšem nutno dodat, že 36 % žen bylo rovněž ochotno akceptovat názor, že domácí 

násilí je soukromou záležitostí postižené rodiny. Muži také podle výsledků výzkumu 

agentury STEM nadprůměrně často odmítají oficiální intervenci ze strany státu jako 

vměšování se do vnitřních záležitostí rodiny. Zdá se, že u mužů vyvolává představa o 

větší aktivitě státu spíše asociace na represivní sankce (trest, vězení atd.). U žen je 

aktivnější role státu spojována spíše s pozitivními asociacemi (ochrana před útoky 

násilníka, pomoc týraným osobám v rodině). 

Vývoj postojů české veřejnosti k domácímu násilí v zrcadle šetření agentury 

STEM lze shrnout v několika bodech následovně: 

• V průběhu doby došlo k posílení názoru, že domácí násilí není okrajová 

záležitost, ale závažný společenský problém, který vyžaduje zásahy ze strany státu.  
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• Vzrostlo také přesvědčení, že okolí nemůže zůstat k projevům domácího násilí 

lhostejné, protože rodina sama na jejich řešení nestačí. 

• Došlo k oslabení některých mýtů spojených s výskytem domácího násilí, jiné 

však přetrvávají.  

• Česká veřejnost zaregistrovala a pozitivně ocenila zvýšený zájmu o 

problematiku domácího násilí ze strany společnosti (kampaně, legislativní úpravy...). 

• Mezi lidmi však přetrvávají pochyby, zda je možné projevy domácího násilí 

dobře identifikovat a rozeznat od méně závažných rodinných potyček.  

• Veřejnost též přiznává nedostatečnou informovanost a bezradnost, jak se tváří 

v tvář domácímu násilí zachovat. (STEM 2001 a 2006)  
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4. POROVNÁNÍ POSTOJŮ ČECHŮ A AMERIČANŮ 

K DOMÁCÍMU NÁSILÍ – EMPIRICKÁ STUDIE 

 

4.1. Východiska 

 

Jak vyplývá z předcházejících částí této práce, Česká republika se o problematiku 

domácího začala zajímat oproti Spojeným státům americkým s časovým handicapem 

nejméně dvaceti let. Cílem této studie je prozkoumat rozdíly v postojích občanů USA 

a občanů České republiky. Její přínos by mohl být zejména v tom, že se pokusí 

odpovědět na otázku, zda se vnímání domácího násilí, jeho závažnosti a například i 

ochoty zasahovat, liší v závislosti na relativně odlišném kulturním zázemí 

projevujícím se v délce a intenzitě zájmu veřejnosti o tento fenomén. Konkrétně se pak 

můžeme ptát: Různí se názory na to, jaké chování již spadá pod pojem domácího násilí 

a jaké ještě nikoli? Liší se mezi těmito dvěma národy také ochota zasahovat do 

incidentů domácího násilí? A nebo sehrává důležitou roli ve vnímání fenoménu 

domácího násilí spíše „genderová optika“, čemuž nasvědčují jak americké, tak české 

průzkumy veřejného mínění, které se na tuto tématiku zaměřily?  

Například v mezikulturní studii Nayaka, Byrneho, Martina a Abrahama (2003) 

bylo zjištěno, že se postoje k domácímu násilí liší v závislosti jak na  národnosti, tak i 

na pohlaví. Nayak et al. konkrétně porovnávali postoje univerzitních studentů 

k domácímu násilí a násilí na ženách ve Spojených státech amerických, Kuvajtu, 

Japonsku a Indii. Mezi jejich zjištění patří, že jak muži tak ženy studující v USA 

vyjadřují menší toleranci k těmto jevům než studenti ostatních tří zemí, přičemž 

v Kuvajtu byla tolerance k domácímu násilí a násilí na ženách nejvyšší a to jak mezi 

muži, tak mezi ženami. Také se ukázalo, že muži ze všech čtyř zemí byli obecně 

(v porovnání se ženami) k těmto fenoménům tolerantnější a více inklinovali 

k obviňování oběti. Nayak et al. vysvětlovali svá zjištění v kontextu sociokulturní 

teorie násilí (Wolfgang a Ferracuti, 1967). Podle této teorie násilí páchané na ženách 

odráží postoje sdílené členy společnosti na obecnější societární úrovni a tyto postoje 

následně ovlivňují mezilidské interakce ve všech společenských sférách. Jinak řečeno, 

sociokulturní teorie násilí souhlasí s Bandurovou teorií sociálního učení (Bandura, 

1973, Bandura, Ross, Ross, 1961), která se pokouší vysvětlit násilné chování jako 
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naučené napodobováním „vzorů“ pozorovaných v rodině, subkultuře a nebo například 

v médiích.  

K podobným  závěrům jako Nyak et al. dochází i Griffith et al. (2006) ve studii 

(provedené opět na vysokoškolských studentech) zaměřené na porovnání postojů 

k domácímu násilí občanů Trinidadu15 a USA a jejich ochoty zasahovat. Trinidad zde 

představuje oblast, kde se o domácím násilí začalo mluvit teprve relativně nedávno 

(stejně jako v České republice v devadesátých letech 20. století) a do značné míry zde 

přetrvává názor, že domácí násilí je problémem, který by si měla rodina vyřešit sama. 

Podobně jako v předchozí studii se ukazuje, že občané Trinidadu jsou tolerantnější 

k fenoménu domácího násilí a výrazně méně ochotní zasahovat v případě nečlenů 

rodiny (v případě členů rodiny byla ochota zasahovat podobná). Rovněž se zde ženy 

nezávisle na národnosti jeví méně tolerantní k domácímu násilí, což je vysvětlováno 

jednak obecnou charakteristikou žen jako skupiny poskytující pomoc a emoční 

podporu členům rodiny a přátelům (Barbee et al., 1993) a jednak tím, že ženy jsou 

podle mnoha průzkumů (i podle veřejného mínění) daleko častěji oběťmi domácího 

násilí než muži. (Griffith et al., 2006) 

 

4.2. Realizace 

 

Pro realizaci této studie jsem si za respondenty zvolila vysokoškolské studenty a 

absolventy vysokých škol do věkové hranice 39 let, a to nejen z důvodu jejich 

relativně snadné dosažitelnosti, ale i kvůli jejich příslušnosti do věkové skupiny, ve 

které se postoje k domácímu násilí formují a většina kampaní proti domácímu násilí je 

zaměřená právě na tuto skupinu. Výběr respondentů v předkládané studii si v žádném 

případě neklade nárok na to být pokládán za reprezentativní vzorek české a americké 

populace, a ani za reprezentativní vzorek studentů a absolventů universit těchto zemí. 

Přestože v následujících analýzách budu pro zjednodušení používat poněkud 

zobecňující označení respondentů jako například „čeští studenti“/„američtí studenti“ a 

nebo ještě obecněji jen „Češi“/„Američané“, budu tak mít na mysli pouze skupinu 

oslovených respondentů.  

                                                 
15 Trinidad a Tobago je ostrovní stát v Karibském moři při severním pobřeží Jižní Ameriky. 

Zmiňovaný výzkum byl realizován na univerzitě v Port of Spain, hlavním městě ostrovního státu 
ležícího na ostrově Trinidad. 
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Ačkoliv bylo mou snahou porovnat názory dvou relativně srovnatelných 

segmentů populace USA a České republiky, v některých zjišťovaných socio-

demografických charakteristikách se skupiny respondentů lišily16. Ve Spojených 

státech amerických se průzkumu zúčastnilo 125 respondentů (50 mužů a 75 žen) ve 

věku 17 až 37 let z University of New Orleans (státní univerzita). V České republice 

157 respondentů (88 mužů a 69 žen) ve věku 18 až 34 let z několika také státních 

univerzit (s největším zastoupením (82 %) studentů/absolventů Univerzity Karlovy 

v Praze). Většina respondentů byla svobodná (93 % v USA respektive 85 % v České 

republice) a bezdětná (95 % v USA respektive 80 % v České republice) s průměrným 

věkem 22,31 roku v USA a 24,25 v České republice. V partnerském vztahu (nejčastěji 

o dosavadní délce dva až pět let) bylo v té době 46 % respondentů z USA a 73 % 

respondentů z České republiky. Mezi účastníky studie v USA bylo 7 % respondentů, 

kteří se hlásili k jiné než americké národnosti.17 Mezi participanty šetření, které 

proběhlo na území České republiky, byli pak dva občané Slovenské republiky (1 % 

respondentů). Zmíněné respondenty jiných národností jsem se po uvážení rozhodla 

z analýz nevyřadit, protože definice vzorku zněla „studenti a absolventi 

(amerických/českých) vysokých škol“ a nikoli „Američané a Češi“, i když 

v následném popisu dat budu s vědomím této nepřesnosti takto a podobně 

zjednodušené označení také používat.  

Šetření probíhalo v průběhu listopadu 2007 ve Spojených státech amerických a 

v průběhu ledna 2008 v České republice. Respondentům byly distribuovány dotazníky 

(buď v papírové podobě, nebo elektronickou poštou). Účast na výzkumu byla 

dobrovolná, respondenti nebyli za vyplnění dotazníku nijak odměňováni.  

 

4.3. Podoba dotazníku18 

 

Všichni účastníci průzkumu vyplnili dotazníky skládající se z následujících částí: 

 

                                                 
16 Při porovnání socio-demografických ukazatelů pomocí T-testu se ukázalo, že signifikantní rozdíly je 

možné nalézt mezi věkovým průměrem českých a amerických respondentů. Čeští účastníci výzkumu 
také častěji odpovídali, že jsou v současné době v partnerském vztahu. Rozdíly v ostatních socio-
demografických ukazatelích se ukázaly jako statisticky nevýznamné. 

17 Zařadili se sem občané Belize, Hondurasu, Jamajky, Nepálu a Vietnamu 
18 Znění celého dotazníku jak v českém tak anglickém znění viz příloha č. 1 a 2. 
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• Informovanost o pojmu domácí násilí, vnímání jeho závažnosti a možnosti 

pomoci obětem 

Tato část zahrnovala otázky, zda a kde se respondent s informacemi o domácím 

násilí setkal, zda má dostatek informací jak se zachovat v případě domácího násilí, za 

jak závažný problém domácí násilí považuje. Do této úvodní „rozehřívací“ části 

dotazníku byla rovněž zařazena relativně samostatná otázka, zjišťující jaké instituce 

podle respondentů hrají důležitou roli v boji s domácím násilím. 

•  Škála vycházející z CTS (Conflict Tactic Scales) 

Škály konfliktní taktiky (CTS), jejichž první verze byla v roce 1979 vytvořená 

Strausem (Straus, Gelles, 1990) jsou v různých modifikacích využívány jako metoda 

k identifikování přítomnosti domácího násilí mezi intimními partnery, případně mezi 

rodiči a dětmi. V dotazníku byla využitá verze zahrnující jak fyzické, tak psychické 

formy násilí a zanedbávání s tím, že respondenti neuváděli, zda zmíněné taktiky 

používají (jako v klasickém využití CTS), nýbrž měli na čtyřbodové škále indikovat, 

do jaké míry ztotožňují popsané chování s domácím násilím. 

• Modifikovaná škála ATWA (Attitude Toward Wife Abuse Scale) 

Původní osmibodová škála Postojů k násilí na ženách (ATWA) (Briere, 1987), 

sloužila ke zjišťování souvislostí mezi pravděpodobností zneužívání a zkušenostmi 

s násilím v dětství. Protože tato škála byla vytvořena pouze pro případ násilí 

páchaného na ženách, byla pro tento dotazník použita upravená verze, složená ze 

„zrcadlových“ výroků, kde se ve stejných situacích jednou muži, podruhé ženy, 

doplněná navíc o výroky měřící některé další postoje k násilí mezi partnery. 

• Ochota zasahovat v případě domácího násilí 

Výzkumným záměrem zde bylo zjistit, jak se liší ochota zasahovat v závislosti na 

vztahu k oběti domácího násilí. Zásahem bylo myšleno zavolání police, verbální nebo 

fyzický zásah. 

• Výskyt oběti domácího násilí v respondentově okolí 

V této časti měl respondent uvést, zda zná ve svém okolí někoho, kdo se stal obětí 

domácího násilí a jaký je vztah respondenta k tomuto člověku, případně je-li to on 

sám. Odpovědi by měly navodit alespoň hrubou představu o prevalenci domácího 

násilí v prostředí, kde se respondenti pohybují. 

• Socio-demografická část 
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Tato část zahrnovala otázky na věk a pohlaví, dále respondenti uváděli, zda jsou 

v současné době v partnerském vztahu, případně jaká je dosavadní délka jejich vztahu, 

jaký je jejich rodinný stav a zda mají děti. Na závěr účastníci odpovídali na otázku 

jaký je jejich studijní obor a na jaké univerzitě a zda jsou občany USA/ČR a pokud ne, 

jaká je jejich národnost. 

 

4.4. Hypotézy 

 

1) Češi jsou k domácímu násilí tolerantnější než Američané. 

 

Tato hypotéza je založena jednak na sociokulturní teorii násilí (Wolfgang a 

Ferracuti, 1967), podle které se jednotlivé kultury odlišují v postojích k domácímu 

násilí a jednak na předpokladu, že obyvatelé USA – země, kde se problematika 

domácího násilí řeší podstatně déle než v České republice – budou k tomuto tématu 

citlivější. 

 

2) Ženy obecně (nezávisle na zemi původu) budou vnímavější k informacím o 

domácím násilí než muži a budou též hodnotit přísněji jeho projevy.  

 

Druhá zmíněná hypotéza se zakládá na předpokladu, že ženy, které se podle 

mnoha studií dostávají do pozice oběti domácího násilí daleko častěji než muži, budou 

vnímat špatné zacházení, týrání a násilí senzitivněji než muži. (Klein, Campbell, Solar, 

Ghez, 1997) 

 

3)  Občané USA budou ochotnější zasahovat ve více případech než občané 

České republiky.  

Poslední formulovaná hypotéza vychází též z představy, že ve Spojených státech 

amerických se problematika domácího násilí řeší delší dobu než v České republice a 

tak mezi Čechy stále ještě do jisté míry přetrvává vnímání domácího násilí jako 

problému, který se má řešit v rámci rodiny.  
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4.5. Výsledky 

 

Při analýze19 byly porovnávány odpovědi Američanů a Čechů a také průřezově 

odpovědi mužů a žen20. Při popisu dat se zaměřím jak na obecné tendence, tak 

zejména na rozdíly mezi jednotlivými skupinami, přičemž v komentářích se zaměřím 

jen rozdíly statisticky signifikantní (ps ≤ 0,05). Signifikantně rozdílné odpovědi jsou 

pak vždy v tabulkách znázorněny barevně. 

 

• Informovanost o pojmu domácí násilí, vnímání jeho závažnosti a možnosti 

pomoci obětem 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že valná většina z nich o problematice 

domácího násilí v uplynulém roce něco slyšela. Kladně odpovídalo na tuto otázku 

zhruba 80 % respondentů, což zcela odpovídá výsledkům výše zmiňované studie 

Harris Poll (The Harris Poll® #49, Harris Interactive, 2006). Mezi Čechy a Američany 

není v tomto ohledu téměř rozdíl, podíváme-li se na problematiku optikou genderu, 

můžeme říci, že ženy vypovídaly častěji než muži o setkání se s nějakými 

informacemi.  

 

Tabulka č. 3 „Vzpomínáte si, že byste se v uplynulém roce setkali s nějakými 

informacemi o domácím násilí?“ (Odpovědi jsou uváděny v %) 

 

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 

Ano, vzpomínám si, že jsem se v 
uplynulém roce s nějakými informacemi 
o domácím násilí setkal(a)  76,1 84,1 80,2 80,3 

Ano, vzpomínám si, že jsem se s 
nějakými informacemi setkal(a), ale 
nevím, zda to bylo v uplynulém roce 13,0 13,8 12,7 14,0 

Ne, nevzpomínám si, že bych se v 
uplynulém roce setkal(a) s nějakými 
informacemi o domácím násilí. 10,9 2,1 7,1 5,7 

 

                                                 
19 Jako testovací metoda byl použit buď T-test a nebo χ2  test, není-li uvedeno jinak. 
20 Tento pohled na data se zdál být pro daný výzkumný záměr nejlepším řešením. S vědomím, že není 

jediný možný byla provedena i analýza podle skupin: muži z USA, ženy z USA, muži z ČR a ženy 
z ČR. Toto třídění přináší mírně odlišný pohled na data, avšak k diametrálně odlišným závěrům se 
díky němu nedochází. V některých situacích však umožňuje lépe rozklíčovat informace obsažené 
v námi zvoleném pohledu na data. Výstupy tohoto třídění obsahuje (již bez dalších komentářů) 
příloha č. 3. 
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Pokud se zaměříme na média, skrz která se respondenti setkávají s informacemi o 

domácím násilí, dostáváme se u amerických respondentů opět k podobné struktuře 

odpovědí, ke které došli výzkumníci v roce 2006 (The Harris Poll® #49, Harris 

Interactive, 2006). Většina respondentů uváděla, že se s problematikou domácího 

násilí setkala v televizi, druhým nejčastějším zdrojem informací byl pak internet (viz 

tabulka č. 4). Češi pak internet jako informační kanál k získání informací o domácím 

násilí využívali častěji. Rozdíly mezi ČR a USA můžeme také vysledovat i v dalších 

případech, například v míře získávání informací ve škole nebo v práci a také v rámci 

rodiny a od přátel.  

Zdá se tak, že ve Spojených státech amerických o domácím násilí mluví více 

v osobní interakci než tomu je v České republice. Při rozdělení zdrojů informací na ty 

získávané bezprostřední interakcí a na ty získávané skrze nějaké médium, nalezneme 

rozdíl i mezi muži a ženami obecně, kdy ženy uvádějí první způsob informování se 

častěji.  

Jako další zdroje informací byly v použitém dotazníku v odpovědích na otevřenou 

otázku nejčastěji uváděny noviny a filmy, případně odborná literatura. 

 

Tabulka č. 4 „Kde jste se setkali s nějakými informacemi o domácím násilí?“ 

Respondenti mohli vybrat více odpovědí. (Odpovědi jsou uváděny v %)  

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 
V televizi 86,2 82,8 84,9 84,1 
V rádiu 27,5 35,2 35,7 28,0 
Na internetu 58,0 53,8 48,4 61,8 
Na billboardech nebo nápisech na 
autobusech a vlacích 31,9 30,3 23,8 36,9 
U přátel nebo v rodině 22,5 41,4 46,8 20,4 
V letácích nebo brožurkách 18,1 15,2 15,1 17,8 
Ve škole nebo v práci 21,0 29,0 37,3 15,3 
Někde jinde 19,6 11,7 19,0 12,7 

 

Otázkou pro další zkoumání pak může být zda opravdu a případně proč muži o 

domácím násilí oproti ženám příliš nemluví. Mohlo by to být dáno tím, že rozhovory 

žen se více orientují na vztahy, tudíž na toto téma narážejí častěji? Nebo že ženy 

v rolích obětí potřebují své prožitky sdílet, na rozdíl od mužů – obětí, kteří se svému 

okolí tolik svěřovat nebudou? A co pachatelé domácího násilí – mluví vůbec s někým 

o své situaci? A nalezli bychom nějaké mezi-kulturní vysvětlení pro častější získávání 

informací o domácím násilí u Američanů? Mohlo by být probírání tohoto tématu v 
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osobní interakci dalším vývojovým stupněm v percepci problematiky domácího násilí? 

A v jakém duchu a z jakých pozic se vůbec o domácím násilí mluví? Pro odpovědi na 

tyto nelehké otázky bychom pravděpodobně potřebovali realizovat další nejlépe 

kvalitativní výzkum.  

V některé z dalších studií by mohlo být také zajímavé zaměřit se na samotnou 

analýzu informací předávaných o této problematice veřejnosti. Ze zjištění, že ženy 

deklarují ve více případech že se s informacemi o domácím násilí setkaly (viz tabulka 

č. 3), by se dalo usuzovat, že v této oblasti převažují informace zaměřené apriori na 

ženskou populaci. Nebo je to tak, že si ženy těchto informací více všímají než muži? 

Hraje v tom roli některými výzkumy potvrzené častější postavení ženy jako oběti? A 

nebo jsou ženy obecně empatičtější a citlivější k sociálním problémům (viz Barbee et 

al., 1993), tudíž na ně zveřejňované informace více působí?   

 

Vraťme se však od spekulací zpět k  datům. Následující tabulka ukazuje, do jaké 

míry se respondenti cítí být informováni o tom jak se zachovat v případě domácího 

násilí, případně jestli projevují zájem o to být informováni. Podle zjištění agentury 

STEM (2006), se cítí být dostatečně informováno o problematice domácího násilí 19 

% Čechů. Čeští respondenti z této studie jsou na tom o něco málo lépe, ještě větší 

informovanost však projevili američtí respondenti. Rozdíly se projevily i mezi 

pohlavími, kde uvádí větší informovanost skupina žen. Tento vzorec odpovědí 

víceméně odpovídá navrhovaným hypotézám o vyšší senzitivitě žen a občanů USA 

k tomuto tématu. 

 

Tabulka č. 5 „Máte informace jak se zachovat v situaci domácího násilí?“ 

(Odpovědi jsou uváděny v %, pokud sloupcová procenta nedávají součet 100 % je to 

způsobeno chybějícími pozorováními) 

 

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 

Ano, mám dostatek informací  21,7 35,2 36,5 22,3 
Ano, ale ocenil(a) bych víc informací 38,4 35,9 34,9 38,9 
Ne, ale ocenil(a) bych víc informací 23,9 21,4 23,0 22,3 
Ne, nezajímám se o to 9,4 4,8 1,6 11,5 

Nevím 6,5 2,8 4,0 5,1 

 

A za jak závažný problém je domácí násilí jednotlivými skupinami považováno? 

Většina respondentů jej označila velmi či extrémně vážný. Rozdíly však můžeme 
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vysledovat jak mezi odpověďmi mužů a žen, tak i odpověďmi Čechů a Američanů – 

skupina žen a skupina Američanů hodnotí domácí násilí jako vážnější problém, než 

jejich protějšky. Největší podíl na zmíněných rozdílech mají americké ženy. Za 

extrémně vážný problém považuje domácí násilí 42,1 % z nich21. Jedno z možných 

vysvětlení by se dalo nalézt například v tom, že tato skupina má podle uvedených 

odpovědí také nejvíce informací o této problematice a také o ní nejvíce hovoří. To 

v jejich očích může vyvolat vnímání domácího násilí jako extrémně vážného 

problému. 

 

Tabulka č. 6 „Jak vážným problémem je podle vás domácí násilí v současné 

společnosti?“ (Odpovědi jsou uváděny v %, pokud sloupcová procenta nedávají 

součet 100 % je to způsobeno chybějícími pozorováními) 

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 

Extrémně vážným problémem 9,4 29,0 33,3 8,3 
Velmi vážným problémem 40,6 44,8 38,9 45,9 
Docela vážným problémem 34,1 20,0 21,4 31,2 
Trochu vážným problémem 14,5 5,5 4,8 14,0 

Není to vážný problém  1,4 0,7 1,6 0,6 

 

 

Následně bylo zjišťováno, jaké instituce považují respondenti za důležité při boji 

proti domácímu násilí. Největší váhu v této problematice přikládají respondenti polici, 

rodině, přátelům a soudnímu/právnímu systému, z čehož lze vyvodit, že přiznávají 

přibližně stejnou důležitost privátnímu i veřejnému sektoru. Rozdíly jak mezi 

pohlavími tak mezi státy se pak projevily zejména v posuzování ženských hnutí. 

Důležitější roli jim přisuzují ženy a Američané. Ženy také oproti mužům častěji volily 

jako představitele boje s domácím násilím občanská sdružení. Rozdíly mezi ČR a 

USA se ne překvapivě ukázaly také v posuzování role náboženských institucí. Jako 

další instituce uváděli respondenti média, „osoby, které jsou nablízku oběti“, azylové 

domy, „mužské skupiny“ (men's groups) atd. 

 

 

                                                 
21 Viz příloha č. 3 
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Tabulka č. 7 „Prosím vyberte které instituce podle vás hrají hlavní roli v boji s 

domácím násilím.“ Respondenti mohli vybrat více odpovědí . (Odpovědi jsou 

uváděny v %)  

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 
Policie  71,0 71,7 65,9 75,8 
Soudní/právní systém  62,3 57,9 59,5 60,5 
Náboženské instituce  13,0 21,4 32,5 5,1 
Školy  34,1 29,0 30,2 32,5 
Ženská hnutí  23,2 46,2 45,2 26,8 
Občanská sdružení  31,2 47,6 34,9 43,3 
Přátelé 59,4 63,4 61,9 61,1 
Rodina  62,3 64,8 66,7 61,1 
Sousedé 27,5 26,9 31,0 24,2 
Jiné 3,6 6,9 8,7 2,5 

 

• Škála vycházející z CTS (Conflict Tactic Scales) 

Ve škále sestávající ze čtyřiadvaceti výroků vycházejících z Conflict Tactic Scales 

měli respondenti na čtyřbodové stupnici posuzovat, zda se jim popsané jednání jeví 

jako domácí násilí či nikoliv.  

Respondenti jednohlasně posuzovali jako domácí násilí všechny popsané fyzické 

projevy. Nejednoznačně byly hodnoceny výroky „Popadnout partnera/partnerku“ a 

„Strkat do partnera/partnerky“, což však zřejmě vychází i z jejich obsahové 

abstraktnosti.  

Jak se ukázalo, čtyřbodová stupnice je zřejmě příliš hrubá na to, aby mohla dobře 

diferencovat. Přesto se po použití T - testů některé rozdíly v hodnocení sledovanými 

skupinami vyjevily. Jednoznačně lze říci, že ženy hodnotí uvedené výroky přísněji, tj. 

inklinují k tomu posuzovat častěji uvedené jednání jako domácí násilí, jak dokládá i 

celkový průměr bodování 3,08 oproti 3,22 u mužů.  

Nejednoznačnější jsou však rozdíly mezi Čechy a Američany. Američané 

posuzují přísněji jednání sestávající zejména z projevů fyzického násilí jako: „Udeřit 

partnera/partnerku něčím“, „Kopnout, kousnout, uhodit partnera/partnerku“, „Dát 

partnerovi/partnerce pohlavek“, „Popadnout partnera/partnerku“, „Strkat do 

partnera/partnerky“ a „Zanedbávat partnera/partnerku“. Naopak Češi jsou přísnější 

v hodnocení psychických forem násilí představovaných těmito výroky: „Urážet 

partnera/partnerku nebo mu/jí nadávat“, „Nedovolovat partnerovým/partnerčiným 

příbuzným navštívit ho/ji“, „Nedovolovat partnerovi/partnerce navštívit jeho/její 

příbuzné“ a „Vyhrožovat partnerovi/partnerce vyhozením (z domu, bytu…)“. 
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V průměru se pak ukazuje, že Američané jsou celkově přeci jen o něco málo 

k projevům domácímu násilí méně tolerantní (celkový průměr bodování 3,18 oproti 

3,12 u Čechů).  

Faktorová analýza22 pak ukázala, že uvedené projevy násilí bychom mohli 

rozdělit na tři obecnější skupiny - faktory. Na psychické násilí, ve kterém měly 

nejvyšší faktorové skóry (tedy považovaly ho za závažnější než ostatní) české ženy23, 

dále na fyzické násilí méně závažného charakteru které bylo nejpřísněji hodnoceno 

americkými ženami a s malou shovívavostí ho posuzovali i američtí muži, zatímco 

české ženy se k tomuto typu domácího násilí stavěli nejtolerantněji. Třetí faktor 

zahrnoval pak velmi vážné projevy fyzického násilí (byl sycen položkami jako 

například škrtit partnera/partnerku, udeřit partnerem/partnerkou o zeď a nebo úmyslně 

partnera/partnerku opařit nebo popálit atd.). K těmto násilným projevům byly pak 

nejcitlivější české ženy. Mohli bychom spekulovat nad příčinami takto odlišné 

struktury odpovědí a pokusit se vysvětlit například odpovědi českých žen tak, že 

sdílejí pohled pokud nejde o život (což u projevů spadajících do třetího faktoru téměř 

vždy jde), je horší psychické týrání, než nějaké pohlavky či šťouchance. Ale jak potom 

pochopit americkou perspektivu nazírání? Dalo by se najít nějaké vysvětlení pro takto 

odlišné vnímání projevů domácího násilí skryté v kulturním pozadí? Na to tento 

výzkum bohužel odpovědět nedokáže, získání odpovědí na tyto otázky by vyžadovalo 

hlubší analýzu.   

Zajímavé je také zjištění, že jako tolerantnější se u výroků „Strkat do 

partnera/partnerky“, „Zanedbávat partnera/partnerku“ a „Trvat na sexu (bez použití 

síly)“ ukazují ti respondenti, kteří uvedli, že jsou v současné době v partnerském 

vztahu24. Jako tendence se projevuje, že čím delší je vztah, tím tolerantnější se 

respondenti jeví. Jako možná interpretace vyžadující ovšem ověření dalším výzkumem 

se nabízí hypotéza, že v déle trvajícím vztahu ztrácejí lidé některé prvotní romantické 

iluze o partnerství a nějaké to strkání či zanedbání se čas od času vyskytne. Zatímco 

respondenti, kteří ve vztahu nejsou, nebo jejich vztah trvá teprve velmi krátce, mají 

představy ideálního partnerství, kde by se takovéto věci vyskytovat neměli a proto 

hodnotí toto chování přísněji. 

                                                 
22 Byla použita faktorová analýza založená na metodě hlavních komponent, rotovaná metodou Varimax 

s Kaiserovou normalizací, výstupy viz příloha č. 4. 
23 Byly zde porovnávány průměrné faktorové skóry těchto skupin: čeští muži, české ženy, američtí muži 

a americké ženy, přičemž se dá říci, že si byla celkově bližší struktura odpovědí podle zemí, než 
podle pohlaví. 

24 Viz příloha č. 5 
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Tabulka č. 8 „Hodnotili byste následující chování jako domácí násilí?“ 

Respondenti používali následující bodování pro každou položku: 1 = určitě není 

domácí násilí, 2 = spíše není domácí násilí, 3 = pravděpodobně je domácí násilí, 4 = 

určitě je domácí násilí. (Jsou uváděny skupinové průměry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 
Udeřit partnera/partnerku něčím 3,61 3,66 3,78 3,52 
Zmlátit partnera/partnerku  3,99 3,99 3,99 3,98 
Použít na partnera/partnerku nůž 3,94 3,97 3,94 3,97 
Kopnout, kousnout, uhodit 
partnera/partnerku 3,59 3,71 3,78 3,54 
Dát partnerovi/partnerce pohlavek 3,07 3,21 3,54 2,82 
Škrtit partnera/partnerku 3,96 3,96 3,96 3,96 
Udeřit partnerem/partnerkou o zeď 3,98 3,98 3,83 3,94 
Kroutit partnerovi/partnerce rukou, 
tahat ho/ji za vlasy 3,63 3,71 3,64 3,71 
Úmyslně partnera/partnerku opařit 
nebo popálit 3,93 3,95 3,95 3,93 
Házet něčím po partnerovi/partnerce 3,15 3,26 3,28 3,14 
Přimět partnera/partnerku silou k sexu 3,74 3,87 3,85 3,77 
Popadnout partnera/partnerku 2,60 2,91 2,95 2,60 
Strkat do partnera/partnerky 2,77 3,01 3,25 2,60 
Vyhrožovat udeřením nebo hozením 
něčeho po partnerovi/partnerce 2,88 3,02 3,05 2,87 
Urážet partnera/partnerku nebo mu/jí 
nadávat 2,62 2,85 2,60 2,85 
Křičet či řvát na partnera/partnerku 2,40 2,56 2,40 2,56 
Ničit partnerův/partnerčin majetek 2,85 2,87 2,78 2,95 
Dělat partnerovi/partnerce něco 
naschvál 2,21 2,42 2,26 2,36 
Nazývat partnera/partnerku ošklivým 
či tlustým/ošklivou či tlustou 2,14 2,50 2,38 2,28 
Nedovolovat 
partnerovým/partnerčiným příbuzným 
navštívit ho/ji 2,84 3,20 2,90 3,13 
Nedovolovat partnerovi/partnerce 
navštívit jeho/její příbuzné 2,96 3,25 2,93 3,25 
Vyhrožovat partnerovi/partnerce 
vyhozením (z domu, bytu…) 2,93 2,90 2,56 3,12 
Zanedbávat partnera/partnerku 1,99 2,20 2,38 1,87 
Trvat na sexu (bez použití síly) 2,08 2,28 2,27 2,11 

Průměr 3,08 3,22 3,18 3,12 
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• Modifikovaná škála ATWA (Attitude Toward Wife Abuse Scale) 

Druhá škála dotazníku vycházející z Attitude Toward Wife Abuse Scale se 

zaměřila jednak na ospravedlnitelnost fyzického násilí v různých situacích a na další 

názory a postoje týkající se domácího násilí – například chování oběti a nebo 

zacházení s pachatelem – a jednak na vnímání genderových rozdílů při hodnocení 

možných situací vedoucích k domácímu násilí. I zde se projevily mezi sledovanými 

skupinami některé rozdíly.  

Ženy jsou celkově více proti řešení konfliktní situace fyzickým násilím a proti 

mocenské dominaci, ať už se jedná o mužského či ženského aktéra, který by měl tuto 

strategii při řešení konfliktu použít. Ženy mají také tendenci častěji souhlasit 

s odchodem oběti od násilného partnera a jeho zatčením. Muži častěji v porovnání 

s ženami souhlasí s výrokem „Zdá se, že někteří lidé si říkají o to, aby byli biti svými 

partnery“. Stejná tendence se projevuje taktéž u skupiny respondentů z ČR. Ti také ve 

většině případů výrazněji nesouhlasí s mocenskou převahou jednoho z partnerů než 

skupina Američanů. Co se týká řešení situace po již proběhnutém násilném aktu, mají 

američtí respondenti větší tendenci řešit situaci radikálněji - souhlasit s opuštěním 

násilného partnera obětí a zatčením útočníka. 

Zajímavé je porovnání „zrcadlových“ výroků25, kde ve stejných situacích figurují 

jednou muži, podruhé ženy. Ukázalo se, že všechny skupiny26 přibližně stejnou měrou 

poněkud „nadržují“ ženám – jsou k ženě v roli „agresora“ nebo partnera mocensky 

dominujícího shovívavější než kdyby jím byl muž. (Při porovnání zrcadlových výroků 

získaly výroky, kde byla žena v dominantní či násilné pozici o 0,33 – 0,38 nižší 

průměrný skór než výroky orientované na muže ve stejné roli.)  

Na tomto místě bych ráda poukázala i na tendence projevující se u odpovědí 

respondentů, kteří jsou v partnerském vztahu27. Tito častěji nesouhlasí s radikálním 

řešením situace po násilném aktu reprezentovaném výroky, že by oběť měla opustit 

partnera, když ji udeří, či že člověk by měl být zatčen, když udeří svého 

partnera/partnerku, na což bychom mohli navrhnout stejné vysvětlení, ke kterému 

jsme došli při zamýšlení se nad odpověďmi „zadaných“ respondentů u předchozí 

baterie otázek.  

                                                 
25 viz příloha č. 6 
26 ať už dělené na muže a ženy a nebo druhým způsobem na muže z USA, ženy z USA, muže z ČR a 
ženy z ČR 
27 viz příloha č. 5 
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Tabulka č. 9 „Nyní by mě zajímaly vaše názory na následující výroky. Pro každý 

výrok prosím uveďte zda souhlasíte či nikoli.“ Respondenti používali následující 

bodování pro každý výrok: 1 = rozhodně souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = spíše 

nesouhlasím, 4 = rozhodně nesouhlasím. (Jsou uváděny skupinové průměry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 

Muž by měl mít právo trestat svou 
partnerku 3,72 3,89 3,79 3,83 

Pro ženu je nepřípustné udeřit svého 
partnera 2,36 2,48 2,38 2,46 

Muž má nárok mít sex se svou 
partnerkou kdykoliv on chce 3,66 3,84 3,65 3,83 

Žena má právo udeřit svého partnera, 
když s ní odmítne mít sex 3,68 3,83 3,66 3,83 

Zdá se, že někteří lidé si říkají o to, aby 
byli biti svými partnery 2,99 3,50 3,47 3,08 

Žena má právo udeřit svého partnera, 
když si z ní dělá legraci na večírku 3,36 3,59 3,52 3,44 

Muž má právo udeřit svou partnerku, 
když zjistí, že měla sex s jiným mužem 3,39 3,64 3,55 3,49 

Žena má právo udeřit partnera, když 
řekl přátelům, že sex s ní je žalostný 3,28 3,45 3,48 3,28 

Muž má právo udeřit svou partnerku, 
když s ním odmítne mít sex 3,91 3,92 3,94 3,90 

Žena by měla mít právo trestat svého 
partnera 3,66 3,74 3,67 3,73 

Muž má právo udeřit svou partnerku, 
když si z něj dělá legraci na večírku 3,79 3,82 3,84 3,78 

Muž by se měl odstěhovat z domu, když 
ho jeho partnerka udeří 3,13 2,61 2,37 3,26 

Muž má právo udeřit partnerku, když 
řekla přátelům, že sex s ním je žalostný 3,73 3,76 3,80 3,70 

Žena má právo udeřit svého partnera, 
když zjistí, že měl sex s jinou ženou 3,24 3,35 3,43 3,20 

Muž má právo udeřit svou partnerku, 
když ho příliš sekýruje a rýpe do něj 3,80 3,84 3,85 3,77 

Žena má nárok mít sex se svým 
partnerem kdykoliv ona chce 3,48 3,66 3,40 3,71 

Žena by se měla odstěhovat z domu, 
když ji její partner udeří 2,62 2,13 1,80 2,82 

Pro muže je nepřípustné udeřit svou 
partnerku 1,57 1,47 1,49 1,54 

Žena by měla být zatčená, když udeří 
svého partnera 2,85 2,69 2,16 3,25 

Násilí mezi partnery je dostatečný 
důvod k rozvodu 1,63 1,49 1,67 1,46 

Žena má právo udeřit svého partnera, 
když ji příliš sekýruje a rýpe do ní 3,60 3,61 3,67 3,55 

Muž by měl být zatčen, když udeří svou 
partnerku 2,36 2,17 1,64 2,75 
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• Ochota zasahovat v případě domácího násilí 

Dalším tématem této studie byla ochota zasahovat v případě výskytu domácího 

násilí v respondentově okolí. Musíme však přihlédnout k tomu, že se jedná o virtuální 

situaci, kde se možná více projeví postoj „člověk by měl zasáhnout“, než „jsem si jist, 

že až taková situace nastane, tak zasáhnu“. Všechny skupiny tak proklamovali 

relativně vysokou míru ochoty zasahovat. Mírné, ale signifikantní rozdíly se projevily 

u vyšší ochoty žen zasahovat, pokud by obětí byl/a jejich blízký příbuzný/blízká 

příbuzná a kamarád/ka. Pokud bychom se přiklonili k Barbeemu, mohli bychom to 

vysvětlit obecnou charakteristikou žen jako skupiny poskytující pomoc a emoční 

podporu členům rodiny a přátelům (Barbee et al., 1993). 

Z rozdílů mezi jednotlivými státy je nejvýznamnější v ochotě zasahovat v případě 

že by obětí byl respondentův známý/známá, kde je u Čechů je tato ochota vyšší. 

V USA se ochota poskytnout pomoc známému blíží ochotě pomoci cizinci, kdežto u 

českých respondentů odpovídá spíše ochotě pomoci spolužákovi/spolužačce, 

spolupracovníkovi/spolupracovnici a nebo sousedovi/sousedce. Můžeme jen 

spekulovat, zda se jedná o náhodný výkyv, či zda má třeba pojem známý 

v porovnávaných zemích jiný sémantický význam. 

 

Tabulka č. 10 „Představte si, že jste svědky nějakého případu domácího násilí, 

nebo o nějakém takovém případu víte. Prosím označte, ve kterých případech 

byste zasahovali (zavoláním policie, verbálním či fyzickým zásahem).“ 

Respondenti mohli vybrat více odpovědí. (Odpovědi jsou uváděny v %)  

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 

Pokud by obětí byl blízký 
příbuzný/blízká příbuzná 92,0 98,6 96,0 94,9 
Pokud by obětí byl vzdálenější 
příbuzný/á 79,0 77,2 80,2 76,4 
Pokud by obětí byl můj kamarád/má 
kamarádka  89,9 97,2 92,9 94,3 

Pokud by obětí byl můj 
spolupracovník nebo spolužák/má 
spolupracovnice nebo spolužačka 71,7 80,0 73,0 76,3 
Pokud by obětí byl můj soused/má 
sousedka 70,3 78,6 72,2 76,4 
Pokud by obětí byl můj známý/má 
známá 68,1 67,6 57,9 75,8 
Pokud by obětí byl cizí člověk 52,2 53,1 52,4 52,9 
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• Výskyt oběti domácího násilí v respondentově okolí 

Markantní rozdíly můžeme nalézt v odpovědích respondentů na otázku, zda znají 

a nebo mají podezření, že někdo z jejich okolí je obětí domácího násilí. Většina 

respondentů z USA nějakou oběť domácího násilí zná, ve velké části případů je obětí 

několik, což je v souladu se zjištěním Allstate Foundation's National Poll on Domestic 

Violence (2006), kde 74 % respondentů připustilo, že zná osobně nějakou oběť 

domácího násilí. Naopak mezi Čechy převládá na tuto otázku záporná odpověď. 

Podíváme-li se na strukturu odpovědí z genderového hlediska, vidíme, že mezi ženami 

je v porovnání s muži výrazně více těch, které znají obětí několik.  

 

Tabulka č. 11 „Znáte někoho, nebo máte podezření že někdo koho znáte, je obětí 

domácího násilí?“ (Odpovědi jsou uváděny v %, pokud sloupcová procenta nedávají 

součet 100 % je to způsobeno chybějícími pozorováními)  

 

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 

Ano, jednu osobu 20,3 17,9 22,2 16,6 
Ano, více osob 15,9 30,3 45,2 5,7 

Ne 63,8 51,0 31,7 77,7 

 

Navazující otázkou bylo zjišťování vztahu respondenta k této oběti (těmto 

obětem) domácího násilí, přičemž jedna z možností byla označit jako oběť sebe sama. 

Nemalé rozdíly se projevily mezi českými a americkými respondenty. Souvisí to již 

s předchozí otázkou, kde jen malá část Čechů uváděla znalost nějaké oběti domácího 

násilí. Nikdo z českých respondentů neuvedl narozdíl o amerických respondentů sebe 

sama jako oběť a i ve všech dalších kategoriích můžeme pozorovat vyšší povědomí o 

výskytu obětí domácího násilí v USA. Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry vyjadřují 

uvedené rozdíly skutečně nižší prevalenci domácího násilí v České republice a do jaké 

míry spíše to, že v naší republice se informace o této problematice - zejména týkající 

se někoho osobně - mezi přáteli, známými a dokonce ani v rodině moc nešíří, čemuž 

by nasvědčovaly i odpovědi na otázku „Kde jste se setkali s nějakými informacemi o 

domácím násilí?“ (viz tabulka č. 4). Dalším vysvětlením by mohla být vyšší senzibilita 

k tomu, co je považováno za domácí násilí. Ukázalo se, že ti, kteří se označili za oběť 

domácího násilí posuzují daleko přísněji co je domácí násilí a co nikoliv, jinými slovy 

považují za domácí násilí více druhů chování než ostatní. Kdyby byli podle těchto 
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kritérií posuzováni všichni respondenti, možná, že by se jich mezi oběti domácího 

násilí zařadilo více. Ověření této hypotézy by však vyžadovalo podrobnější studii. 

 

Tabulka č. 12 „Pokud jste odpověděli (v předcházející otázce) ANO, jaký je váš 

vztah k této osobě/těmto osobám?“ Respondenti mohli vybrat více odpovědí. 

(Odpovědi jsou uváděny v %, základ tvoří všichni respondenti)  

  muži celk. ženy celk. USA celk. ČR celk. 
Je to můj kamarád/kamarádka 18,1 28,3 46,8 4,5 
Je to můj blízký příbuzný/má blízká 
příbuzná 8,7 15,9 24,6 2,5 
Je to můj vzdálenější příbuzný/má 
vzdálenější příbuzná 8,0 9,0 17,5 1,3 

Je to můj spolupracovník nebo 
spolužák/má spolupracovnice nebo 
spolužačka 2,9 7,6 10,3 1,3 
Je to můj soused/má sousedka 4,3 4,8 7,1 2,5 
Je to můj známý/má známá 8,7 13,8 14,3 8,9 
Jsem to já 2,2 2,1 4,8 0,0 
Je to nějaká jiná osoba 5,8 6,9 8,7 4,5 

 

 

4.6. Shrnutí 

 

Pokusíme-li se shrnout výsledky provedené studie, dojdeme k závěru, že není 

možné říci, že by se podařilo navrhované hypotézy bezvýhradně potvrdit. Nejblíže 

získaným výsledkům je hypotéza č. 2, která říká, že ženy obecně (nezávisle na zemi 

původu) budou vnímavější k informacím o domácím násilí než muži a budou též 

hodnotit přísněji jeho projevy. Co se týká informovanosti, jsou na tom ženy skutečně 

lépe a též v obecné rovině vnímají závažnost problematiky domácího násilí naléhavěji 

než muži. Pokud se zaměříme na vnímání jednotlivých projevů domácího násilí, 

hodnotí ženy tyto projevy ve valné většině případů o něco přísněji než muži, avšak 

často se jedná o velmi nepatrné a často nesignifikantní rozdíly, takže to na potvrzení 

naší hypotézy nestačí.  

Zaměříme-li se na hypotézu č. 1, která říká, že Češi jsou k domácímu násilí 

tolerantnější než Američané, musíme konstatovat, že spíše než o diametrálních 

rozdílech v posuzování závažnosti domácího násilí zkoumanými představiteli obou 

států by se dalo hovořit o rozdílné struktuře jejich odpovědí. Fenomén domácího násilí 

obecně považují sice Američané za závažnější a většinu projevů domácího násilí 
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opravdu hodnotí přísněji, ale u mnoha projevů (převážně nefyzických druhů násilí) 

jsou přísnějšími soudci Češi. Zajímavá je v tomto případě výše zmíněná struktura 

odpovědí českých žen, které se ukázaly jako tolerantnější k méně závažným projevům 

fyzického násilí a naopak přísněji hodnotily psychické násilí a vážnější projevy násilí 

fyzického. V posuzování ospravedlnitelnosti domácího násilí v různých situacích a 

v názorech na zacházení s obětí a pachatelem domácího násilí se také představitelé 

obou států jednoznačně neprofilují, opět se spíše jedná o mírně odlišné vnímání 

jednotlivých situací. 

Hypotéza č. 3 zněla, že občané USA budou ochotnější zasahovat ve více 

případech než občané České republiky. Tato hypotéza se nepotvrdila ani v nejmenším. 

Struktura odpovědí respondentů z obou států je velmi podobná (snad jen s rozdílem, že 

obyvatelé České republiky se zdají být ochotnější zasahovat, pokud by obětí byl/a 

jejich známý/á). Tento závěr lze (s přihlédnutím ke kritice použité otázky jako velmi 

hypotetické) vykládat optimisticky a to tak, že Češi již nepovažují domácí násilí za 

striktně privátní záležitost, do které by nikdo z vnějšku neměl zasahovat, jak tomu 

bylo dříve.  

Pokud bychom chtěli porovnávat, zda jsou větší rozdíly v odpovědích mužů a žen 

a nebo v odpovědích Čechů a Američanů a pokusili bychom se na tuto otázku 

odpovědět sečtením signifikantně významných rozdílů ve skupinových odpovědích, 

došli bychom k závěru, že častější rozdíly jsou mezi příslušníky obou států než mezi 

pohlavími (32 vs. 26 signifikantních rozdílů). Ovšem lepší závěr by byl, poukázat na 

to, že na některé otázky dotazníku spíše odpovídali odlišně muži a ženy a na některé 

zas Češi a Američané. K první skupině otázek, tedy k těm kde se více lišily odpovědi 

dle pohlaví, se řadí například otázka na setkání se s informacemi o domácím násilí, 

informovanost o tom jak se zachovat v situaci domácího násilí. Také přísnost 

celkového hodnocení projevů domácího násilí se liší spíše genderově. Ke druhé 

skupině, tedy mezi otázky kde se výrazněji diferencovaly odpovědi českých a 

amerických respondentů, patří otázky na zdroje informací o fenoménu domácího násilí 

a zejména pak na existenci oběti domácího násilí v respondentově okolí, kde byly 

rozdíly nejmarkantnější. U mnoha otázek se pak lišily jak odpovědi jednotlivých 

pohlaví, tak příslušníků obou států buď celkově a nebo v jednotlivých položkách 

předložených otázek, jak je podrobněji popsáno již výše.  

Při interpretaci výsledků bychom si však měli uvědomit, že tento výzkum 

zachycuje pouze pohled na problematiku domácího násilí a úroveň informovanosti 282 
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nereprezentativně vybraných vysokoškolských studentů a absolventů. Jeho výsledky 

není možné příliš zobecňovat. Přesto si myslím, že jde o zajímavou sondu do názorů a 

postojů týkajících se problematiky domácího násilí, která ukazuje, že se vnímání 

domácího násilí liší jak genderově, tak mezi dvěma vybranými státy, i když asi 

v menší míře, než bylo autourkou předpokládáno před realizací této studie. Jak se 

ukázalo v průběhu analýzy, je zde stále velké množství otázek, které by stály za to 

prozkoumat v nějaké navazující studii. 

 

4.7. Diskuse 

 

Ačkoliv se ve všech zkoumaných otázkách projevily některé signifikantní rozdíly 

mezi odpověďmi mužů a žen a nebo Američanů a Čechů, je nutné zmínit se i o 

některých nedostatcích realizace výzkumu a omezeních použitého dotazníku. Lze sem 

bezpochyby zařadit obecně známé nedostatky anketního šetření, na jehož výstupy by 

teoreticky neměly být aplikovány použité statistické procedury. Avšak s dostupnými 

(značně omezenými) finančními zdroji a časovými možnostmi se jednalo zřejmě o 

nejoptimálnější řešení.  

Dále sem patří kritika použitých škál, jejichž nedostatky vznikly mimo jiné jako 

daň za to, že byly přejaty škály standardizované a v české verzi byl poté použit co 

nejbližší a místy proto možná trochu „prkenný“ překlad. Škály jsou místy příliš 

obecné a neposkytují respondentovi jasné vymezení popisované situace. Tak například 

ve škále vycházející z CTS jsou výroky jako „Házet něčím po partnerovi/partnerce“, 

nebo „Zanedbávat partnera/partnerku“ i podle reakcí respondentů dosti vágní, a pod 

některými výroky jako například „Popadnout partnera/partnerku“ nebo „Strkat do 

partnera/partnerky“ si respondenti ani nedokázali nic jednoznačně posouditelného 

představit. V této škále také zcela chybí zastoupení ekonomického násilí mezi 

partnery. 

V modifikované škále ATWA se jako problematické jevily výroky „Žena by se 

měla odstěhovat z domu když ji její partner udeří“/„Muž by se měl odstěhovat z domu, 

když ho jeho partnerka udeří“ a Žena by měla být zatčená, když udeří svého 

partnera“/„Muž by měl být zatčen, když udeří svou partnerku“, kde se jedná o situačně 

velmi podmíněné výroky, které se takto vytržené z kontextu respondentům hodnotí 
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nelehko. Jako problematické můžeme vidět též pouze čtyřstupňové hodnocení 

jednotlivých výroků, což nedovoluje jejich dobrou diferenciaci a odstupňování.  

Ne již za tak zásadní nedostatky, ale též za problematická místa zasluhující si 

kritickou pozornost, lze považovat výčet institucí důležitých v boji s domácím násilím, 

který vychází z amerického prostředí a znevýhodňuje tak českého respondenta. 

Otázkou může být také, do jaké míry lze srovnávat odpovědi respondentů na otázku 

„Jak vážným problémem je podle vás domácí násilí v současné společnosti?“, kde 

američtí respondenti zřejmě reflektují americkou společnost a čeští českou. Výzkumný 

záměr však vycházel z předpokladu, že domácí násilí je problémem celosvětově a jeho 

prevalence se v jednotlivých státech zas tak významně neliší a tudíž tato otázka ukáže, 

jaký význam se témuž fenoménu přikládá v těchto dvou státech. Také ochota 

zasahovat v případě domácího násilí byla zkoumána otázkou velmi hypotetickou, která 

ukázala zřejmě spíše na normativní stránku věci. Jen pro zajímavost však uvedu, že 

ochota zasahovat u těch, kteří se ve svém okolí setkali s obětí domácího násilí není 

signifikantně odlišná od těch, kteří žádnou oběť domácího násilí neznají. 

Abychom zde nepoukazovali jen na slabé stránky realizovaného výzkumu, 

zmíníme i některé za pozornost stojící výsledky či naznačené tendence, které se jeví 

jako přínosné a ze kterých by následně mohl vycházet další výzkum. Jedná se 

například o zajímavé zjištění že ve Spojených státech amerických je daleko větší podíl 

těch, kteří znají a nebo mají podezření že někdo z jejich okolí je obětí domácího násilí. 

Bylo by jistě velmi zajímavé a přínosné zaměřit se na zjišťování příčin proč tomu tak 

je. Inovativní bylo také zařazení „zrcadlových“ výroků, což poukázalo na fakt, že žena 

v roli „agresora“ je obecně - muži i ženami - nahlížena shovívavěji než muž ve stejné 

situaci. Za pozornost by také stála analýza způsobů komunikování fenoménu 

domácího násilí v přímé interakci a skrz média. Jak se v těchto případech liší uchopení 

problematiky a optika kterou je téma nazíráno? Existují skutečně skupiny, které se 

s domácím násilím setkávají spíše jedním, než druhým způsobem, jak naznačuje náš 

výzkum? Podobných otázek bychom mohli klást nespočet, jak je ostatně již naznačeno 

výše v textu. V rámci tohoto výzkumu se nám je zřejmě zodpovědět nepodaří, ale 

naznačují nám směry, kterými bychom se mohli vydat v dalším bádání. 
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ZÁVĚR 
  
Cílem této práce bylo porovnat vnímání problematiky domácího násilí v České 

republice a ve Spojených státech amerických a také zmapovat vybrané oblasti tohoto 

fenoménu. Mou snahou bylo nahlédnout domácí násilí postupně ve třech 

perspektivách, tedy očima tří skupin – teoretických odborníků, dále profesionálů z 

intervenujících organizací a trestního práva a konečně laické veřejnosti.  

Pohledu prvních z nich zabývajících se definováním dané problematiky a 

utvářením teorií, které se pokouší objasnit vznik domácího násilí, jeho specifika a 

dopady se věnovala první část. Ta čtenáři předložila teoretické podklady – pojmy, 

definice a teorie, a také naznačila, s jakými metodologickými a dalšími obtížemi se 

vědci setkávají při zkoumání tohoto jevu.  

 Řešení v praxi, tedy hledisko druhé skupiny, se snažila zmapovat druhá část 

práce. Zaměřila se jednak na historický vývoj přístupů k domácímu násilí, na vnímání 

tohoto fenoménu jako trestného činu a jednak na přehled jednotlivých opatření 

vztahujících se jak k obětem, tak k pachatelům domácího násilí. 

Pohled veřejnosti byl spolu s mapováním prevalence domácího násilí nastíněn ve 

třetí části práce, která se zaměřila na situaci a vývoj přístupů k domácímu násilí 

nejdříve ve Spojených státech amerických a poté v České republice. Zabývala se i 

přelomovými momenty, které se v oblasti domácího násilí odehrály v obou zemích, ať 

už se jedná o přijímání nových zákonů, aktivity nestátních organizací či kampaně 

zaměřené na změnu postojů veřejnosti. 

Tato třetí část pak utvořila rámec pro empirickou studii zaměřenou na srovnání 

postojů dvou skupin mladých lidí představujících zástupce právě těchto dvou 

prostředí. Zmiňovaná studie zkoumala, jak se v České republice a v USA liší 

informovanost, ochota zasahovat, zda jsou Češi a Američané stejně přísní v tom, jaké 

chování považují za domácí násilí a jaké ještě ne a zda se jim v některých situacích 

zdá použití násilí ospravedlnitelnější než v jiných. Mou snahou bylo též porovnat 

rozdíly v postojích mužů a žen, které se nakonec také ukázaly jako nezanedbatelné.  

Problematika domácího násilí je natolik obsáhlá, že jí není možné pojmout 

v jedné diplomové práci v plném rozsahu. Zaměřila jsem se proto zejména na postoje 

k tomuto fenoménu, které prošly za posledních třicet let radikálními změnami, stále se 

formují a hrají podle mého názoru nemalou roli v tom, jak bude zacházeno s oběťmi 

domácího násilí a přistupováno k jeho pachatelům. Proto doufám, že má práce alespoň 
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skromně přispěje ke zdůraznění nutnosti neustávat v diskusi o této problematice, 

pokračovat v realizaci výzkumů, a přinášet informace veřejnosti, která jak se zdá 

projevuje o téma domácího násilí zájem. Provedená empirická studie sice odpověděla 

na některé z otázek, které nás v souvislosti s postoji veřejnosti k domácímu násilí 

zajímaly, ale možná ještě více dalších otázek vyvolala. Ukázala tak, že v této oblasti je 

stále mnoho témat, které by si zasluhovaly vědeckou pozornost. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Dotazník v českém jazyce 

 

Drazí respondenti, 
 
jmenuji se Šárka Soudková a jsem studentkou sociologie na Univerzitě Karlově v Praze, kde 
momentálně píši svou diplomovou práci, ve které se snažím porovnat postoje k domácímu násilí v 
České republice a ve Spojených státech amerických. V této souvislosti bych vás chtěla požádat o 
vyplnění tohoto dotazníku. 
 
Vaše spolupráce na vyplnění tohoto krátkého, zhruba desetiminutového, dotazníku je pro mou 
diplomovou práci velkým přínosem a vaše odpovědi jsou pro mne velmi důležité. Na otázky 
dotazníku neexistují špatné odpovědi, zajímají mne vaše názory a pocity vztažené k dané 
tématice. Tento průzkum je anonymní, proto prosím neuvádějte své jméno. 
 
Řiďte se prosím instrukcemi psanými kurzívou a své odpovědi označte křížkem u příslušné 
odpovědi (není-li uvedeno jinak). 
 

 
Děkuji, Šárka (ssoudkov@uno.edu) 

 
 
1) Vzpomínáte si, že byste se v uplynulém roce setkali s nějakými informacemi o domácím násilí?  
Prosím vyberte jednu odpověď. 
 
�  Ano, vzpomínám si, že jsem se v uplynulém roce s nějakými informacemi o domácím násilí 
setkal(a)  
�  Ano, vzpomínám si, že jsem se s nějakými imformacemi setkal(a), ale nevím, zda to bylo v 
uplynulém roce 
�  Ne, nevzpomínám si, že bych se v uplynulém roce setkal(a) s nějakými informacemi o domácím 
násilí. 
  
2) Kde jste se setkali s nějakými informacemi o domácím násilí?  
Můžete vybrat více odpovědí. 
 
�  V televizi 
�  V rádiu 
�  Na internetu 
�  Na billboardech nebo nápisech na autobusech a vlacích 
�  U přátel nebo v rodině 
�  V letácích nebo brožurkách 
�  Ve škole nebo v práci 
�  Někde jinde 
 
3) Jak vážným problémem je podle vás domácí násilí v současné společnosti?  
Prosím vyberte jednu odpověď. 
 
�  Extrémně vážným problémem 
�  Velmi vážným problémem 
�  Docela vážným problémem 
�  Trochu vážným problémem 
�  Není to vážný problém  
 
4) Máte informace jak se zachovat v situaci domácího násilí?  
Prosím vyberte jednu odpověď. 
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�  Ano, mám dostatek informací  
�  Ano, ale ocenil(a) bych víc informací 
�  Ne, ale ocenil(a) bych víc informací 
�  Ne, nezajímám se o to 
�  Nevím 
 
 
5) Prosím vyberte které instituce podle vás hrají hlavní roli v boji s domácím násilím.  
Můžete vybrat více odpovědí. 
 
�  Policie  
�  Soudní/právní systém  
�  Náboženské instituce  
�  Školy  
�  Ženská hnutí  
�  Občanská sdružení  
�  Přátelé 
�  Rodina  
�  Sousedé 
�  Jiné (Prosím uveďte které)............................................................................ 
 
6) Hodnotili byste následující chování jako domácí násilí?  
Prosím použijte následující bodování pro každou položku: 1 = určitě není domácí násilí, 2 = spíše není 
domácí násilí, 3 = pravděpodobně je domácí násilí, 4 = určitě je domácí násilí. 
 

  Chování 
Vaše 
bodování 

1 Udeřit partnera/partnerku něčím   

2 Zmlátit partnera/partnerku    

3 Použít na partnera/partnerku nůž   

4 Kopnout, kousnout, uhodit partnera/partnerku   

5 Dát partnerovi/partnerce pohlavek   

6 Škrtit partnera/partnerku   

7 Udeřit partnerem/partnerkou o zeď   

8 Kroutit partnerovi/partnerce rukou, tahat ho/ji za vlasy   

9 Úmyslně partnera/partnerku opařit nebo popálit   

10 Házet něčím po partnerovi/partnerce   

11 Přimět partnera/partnerku silou k sexu   

12 Popadnout partnera/partnerku   

13 Strkat do partnera/partnerky   

14 
Vyhrožovat udeřením nebo hozením něčeho po 
partnerovi/partnerce   

15 Urážet partnera/partnerku nebo mu/jí nadávat   

16 Křičet či řvát na partnera/partnerku   

17 Ničit partnerův/partnerčin majetek   

18 Dělat partnerovi/partnerce něco naschvál   

19 Nazývat partnera/partnerku ošklivým či tlustým/ošklivou či tlustou   

20 Nedovolovat partnerovým/partnerčiným příbuzným navštívit ho/ji   

21 Nedovolovat partnerovi/partnerce navštívit jeho/její příbuzné   

22 Vyhrožovat partnerovi/partnerce vyhozením (z domu, bytu…)   

23 Zanedbávat partnera/partnerku   

24 Trvat na sexu (bez použití síly)   
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7) Nyní by mě zajímaly vaše názory ná následující výroky. Pro každý výrok prosím uveďte zda 
souhlasíte či nikoli. Prosím užijte následující bodování pro každý výrok: 1 = rozhodně souhlasím, 2 = 
spíše souhlasím, 3 = spíše nesouhlasím, 4 = rozhodně nesouhlasím. 
 

  Výroky 
Vaše 
bodování 

1 Muž by měl mít právo trestat svou partnerku   

2 Pro ženu je nepřípustné udeřit svého partnera   

3 Muž má nárok mít sex se svou partnerkou kdykoliv on chce   

4 Žena má právo udeřit svého partnera, když s ní odmítne mít sex   

5 Zdá se, že někteří lidé si říkají o to, aby byli biti svými partnery   

6 Žena má právo udeřit svého partnera, když si z ní dělá legraci na večírku   

7 Muž má právo udeřit svou partnerku, když zjistí, že měla sex s jiným mužem   

8 Žena má právo udeřit partnera, když řekl přátelům, že sex s ní je žalostný   

9 Muž má právo udeřit svou partnerku, když s ním odmítne mít sex   

10 Žena by měla mít právo trestat svého partnera   

11 Muž má právo udeřit svou partnerku, když si z něj dělá legraci na večírku   

12 Muž by se měl odstěhovat z domu, když ho jeho partnerka udeří   

13 Muž má právo udeřit partnerku, když řekla přátelům, že sex s ním je žalostný   

14 Žena má právo udeřit svého partnera, když zjistí, že měl sex s jinou ženou   

15 Muž má právo udeřit svou partnerku, když ho příliš sekýruje a rýpe do něj   

16 Žena má nárok mít sex se svým partnerem kdykoliv ona chce   

17 Žena by se měla odstěhovat z domu, když ji její partner udeří   

18 Pro muže je nepřípustné udeřit svou partnerku   

19 Žena by měla být zatčená, když udeří svého partnera   

20 Násilí mezi partnery je dostatečný důvod k rozvodu   

21 Žena má právo udeřit svého partnera, když ji příliš sekýruje a rýpe do ní   

22 Muž by měl být zatčen, když udeří svou partnerku   

8)  Představte si, že jste svědky nějakého případu domácího násilí, nebo o nějakém takovém 
případu víte. Prosím označte, ve kterých případech byste zasahovali (zavoláním policie, 
verbálním či fyzickým zásahem).  Pokud byste nezasahovali v žádném případě, nechte všechna 
políčka prázdná.  

�  Pokud by obětí byl blízký příbuzný/blízká příbuzná 
�  Pokud by obětí byl vzdálenější příbuzný/á 
�  Pokud by obětí byl můj kamarád/má kamarádka  

�  Pokud by obětí byl můj spolupracovník nebo spolužák/má spolupracovnice nebo spolužačka 
�  Pokud by obětí byl můj soused/má sousedka 
�  Pokud by obětí byl můj známý/má známá 
�  Pokud by obětí byl cizí člověk 
 
9a) Znáte někoho, nebo máte podezření že někdo koho znáte, je obětí domácího násilí?  
Prosím vyberte jednu odpověď. 
 
�  Ano, jednu osobu 
�  Ano, více osob 
�  Ne 
 
9b) Pokud jste odpověděli  ANO, jaký je váš vztah k této osobě/těmto osobám?  
 
�  Je to můj kamarád/kamarádka 
�  Je to můj blízký příbuzný/má blízká příbuzná 
�  Je to můj vzdálenější příbuzný/má vzdálenější příbuzná 
�  Je to můj spolupracovník nebo spolužák/má spolupracovnice nebo spolužačka 
�  Je to můj soused/má sousedka 
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�  Je to můj známý/má známá 
�  Jsem to já 
�  Je to nějaká jiná osoba 
 
 

Nakonec bych vás ráda požádala o zodpovězení několika socio-demografických otázek, které mi poté 

pomohou zjistit, jak se různí lidé staví ke zkoumaným tématům. 

 
 
10) Prosím uveďte váš věk:........................................................................... 
 
11) Prosím uveďte jakého jste pohlaví: 
 
�  Muž 
�  Žena 
 
12a) Jste v současné době v partnerském vztahu? 
 
�  Ano 
�  Ne 
 
12b) Pokud jste odpověděli ANO, prosím uveďte dosavadní délku vašeho vztahu:  
 
�  Méně než šest měsíců 
�  Šest měsíců až dva roky 
�  Dva roky až pět let 
�  Více než pět let 
 
13)  Prosím uveďte váš rodinný stav:  
 

�  Svobodný(á) 
�  Ženatý/Vdaná 
�  Rozvedený(á) 
�  Ovdovělý(á) 
 
14) Máte děti? 
 
�  Ano 
�  Ne 
 
15) Prosím uveďte jakou univerzitu/vysokou školu studujete a jaký je váš obor:  
 
 
 
 
16) Pokud nejste české národnosti, prosím uveďte vaši národnost:   
 
 
 
Děkuji vám za spolupráci!  
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Příloha č. 2: Dotazník v anglickém jazyce 

 

Dear respondents, 
 
My name is Sarka Soudkova and I’m studying sociology at The Charles University in Prague in 
the Czech Republic. I am currently writing my graduation thesis, which compares the attitudes 
toward domestic violence in Czech Republic and the U.S.A. I would like to ask you to fill out this 
questionnaire regarding this matter.   
 
To fill out this questionnaire should not take you much more than ten minutes. I really appreciate 
your participation on my survey and your answers are very important to me. There are no right 
or wrong answers, I am interested in your feelings and opinions about the following issues.  This 
survey is strictly anonymous, so do not indicate your name.  
 
Please follow the instructions written in italic and indicate your answers by placing an X in the 
box beside the appropriate answer (unless otherwise noted).  
 
The filled-out questionnaire, please, put into the special boxes placed at the Front Desk of the 
Ponchartrain Hall North and South till November 15th 2007. 

 
Thank you, Sarka (ssoudkov@uno.edu) 

 
 
1) Do you recall seeing or hearing about domestic violence in the past year?  
Please choose one. 
 
�  Yes, I recall seeing or hearing something about domestic violence in the past year 
�  Yes, I recall seeing or hearing something about it but I’m not sure if it was in the past year 
�  No, I do not recall seeing or hearing anything about domestic violence in the past year 
  
2) Where did you see or hear something about domestic violence?  
Please select all that apply. 
 
�  Television 
�  Radio 
�  On the Internet 
�  Billboards or signs on buses or trains 
�  Friends or family 
�  Pamphlets or booklets 
�  At the school/ On the workplace 
�  Somewhere else 
 
3) How much of a problem do you think domestic violence is in the contemporary society?  
Please choose one. 
 
�  An extremely serious problem 
�  A very serious problem  
�  A fairly serious problem 
�  A somewhat serious problem  
�  Not a serious problem  
 
4) Do you have information on how to respond to a domestic violence situation if one was to arise?  
Please choose one. 
 
�  Yes, I have enough information 
�  Yes, but I would appreciate more information 
�  No, but I would appreciate it  
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�  No, I’m not interested in it 
�  I don’t know 
 
5) Please choose, which institution(s) according to you play(s) a major role in fighting domestic 
violence.  
You can choose more than one. 
 
�  Police  
�  Courts/legal system  
�  Religious institutions  
�  Schools  
�  Women’s groups  
�  Community organizations  
�  Friends  
�  Family  
�  Neighbors 
�  Other (Please indicate which one)............................................................................ 
 
6) Would you classify the following behaviors as domestic violence?  
Please use the following scores for each item: 1 = definitely NOT domestic violence, 2 = unlikely 
domestic violence, 3 = probably domestic violence, 4 = definitely domestic violence). 
 

 
 
 

 
 

Behavior Your score
1 Hit spouse/partner with something                            
2 Beat up spouse/partner                                                 
3 Use knife on spouse/partner                                         
4 Kick, bite, or punch spouse/partner                               
5 Slap spouse/partner                                                      
6 Choke spouse/partner                                             
7 Slam spouse/partner against the wall        
8 Twist spouse’s/partner’s arm/hair 
9 Burn/scald spouse/partner on purpose 

10 Throw something at spouse/partner 
11 Use force to make spouse/partner have sex 
12 Grab spouse/partner 
13 Push or shove spouse/partner 
14 Threaten to hit or throw something at spouse/partner 
15 Insult or swear at spouse/partner 
16 Shout or yell at spouse/partner 
17 Destroy belongings of spouse/partner 
18 Did something to spite spouse/partner 
19 Call spouse/partner ugly or fat 
20 Not allow spouse’s/partner’s relatives to visit him/her
21 Not allow spouse/partner to visit relatives 
22 Threaten to kick spouse/partner out 
23 Neglect spouse/partner 
24 Insist on sex (without force) 
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7) Now I would like to know how you feel about the following statements. For each statement, 
please indicate whether you agree or disagree. Please use the following scores for each item: 1 = 
strongly agree, 2 = rather agree, 3 = rather disagree, 4 = strongly disagree. 
 

 

8)  Imagine you have witnessed a case of domestic violence or know about a case of domestic 
violence.  Please indicate all the cases in which you would intervene (call police or intervene 
physically or verbally...etc.). If you wouldn't intervene in any case, leave all the boxes empty. 

�  If the victim were my immediate family member 
�  If the victim were my extended family member 
�  If the victim were my friend 
�  If the victim were my co-worker or schoolmate 
�  If the victim were my neighbor 
�  If the victim were my acquaintance 
�  If the victim were stranger 
 
9a) Do you know a person, or suspect that a person you know, has been a victim of domestic 
violence? Please choose one. 
 
�  Yes, one person 
�  Yes, more persons 
�  No 
 
9b) If you have chosen YES, what is your relationship to that person(s)? 
 
�  It is my friend 
�  It is my immediate family member 
�  It is my extended family member 
�  It is my co-worker or schoolmate 
�  It is my neighbor 

Statement Your score
1 A man should have the right to punish his spouse/partner
2 It is never acceptable for a woman to hit her spouse/partner 
3 A man is entitled to have sex with his spouse/partner whenever he wants it
4 A woman has the right to hit her spouse/partner if he refuses to have sex with her
5 Some people seem to ask for beatings from their spouses/partners  
6 A woman has the right to hit her spouse/partner if he made fun of her at a party
7 A man has the right to hit his spouse/partner if she had sex with another man
8 A woman has the right to hit her spouse/partner if he told friends that she was sexually pathetic
9 A man has the right to hit his spouse/partner if she refuses to have sex with him
10 A woman should have the right to punish her spouse/partner
11 A man has the right to hit his spouse/partner if she made fun of him at a party
12 A man should move out of the house if his spouse/partner hits him 
13 A man has the right to hit his spouse/partner if she told friends that he was sexually pathetic
14 A woman has the right to hit her spouse/partner if he had sex with another woman
15 A man has the right to hit his spouse/partner if she nagged him too much
16 A woman is entitled to have sex with her spouse/partner whenever she wants it
17 A woman should move out of the house if her spouse/partner hits her 
18 It is never acceptable for a  man to hit his spouse/partner 
19 A woman should be arrested if she hits her spouse/partner
20 Spouse/partner beating is enough reason to get divorced
21 A woman has the right to hit her spouse/partner if he nagged her too much
22 A man should be arrested if he hits his spouse/partner
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�  It is my acquaintance 
�  It is myself 
�  It is some other person 
 

Finally, I would like to know just a little about you so I can see how different types of people feel 

about the issues I have been examining. 
 
 
10) Please indicate your age:........................................................................... 
 
11) Please indicate your gender: 
 
�  Man 
�  Woman 
 
12a) Are you currently in a relationship? 
 
�  Yes 
�  No 
 
12b) If you have chosen YES, please indicate the length of the relationship: 
 
�  Less than six months 
�  Six months to two years 
�  Two years to five years 
�  More than five years 
 
13)  Please indicate your marital status: 
 
�  Single 
�  Married 
�  Divorced 
�  Widowed 
 
14) Do you have children? 
 
�  Yes 
�  No 
 
15) Please indicate your major at the university: ........................................................................... 
 
16a) Are you the U.S. citizen? 
 
�  Yes 
�  No 
 
16b) If you have chosen NO, please indicate your nationality:  
 
........................................................................... 
 
 
 
Thank you for your cooperation!  
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Příloha č. 3: Třídění podle skupin muži z USA, ženy z USA, muži z ČR, ženy 

z ČR 

 

 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

Ano, vzpomínám si, že jsem se 
v uplynulém roce s nějakými 
informacemi o domácím násilí 
setkal(a)  

72,0 85,5 78,4 82,6 

Ano, vzpomínám si, že jsem se 
s nějakými informacemi 
setkal(a), ale nevím, zda to bylo 
v uplynulém roce 

14,0 11,8 12,5 15,9 

Ne, nevzpomínám si, že bych se 
v uplynulém roce setkal(a) s 
nějakými informacemi o 
domácím násilí. 

14,0 2,6 9,1 1,4 

     

 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

V televizi 88,0 82,9 85,2 82,6 
V rádiu 38,0 34,2 21,6 36,2 
Na internetu 44,0 51,3 65,9 56,5 
Na billboardech nebo nápisech 
na autobusech a vlacích 

20,0 26,3 38,6 34,8 

U přátel nebo v rodině 40,0 51,3 12,5 30,4 
V letácích nebo brožurkách 14,0 15,8 20,5 14,5 
Ve škole nebo v práci 32,0 40,8 14,8 15,9 
Někde jinde 28,0 13,2 14,8 10,1 

     

 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

Extrémně vážným problémem 20,0 42,1 3,4 14,5 
Velmi vážným problémem 38,0 39,5 42,0 50,7 
Docela vážným problémem 32,0 14,5 35,2 26,1 
Trochu vážným problémem 8,0 2,6 18,2 8,7 
Není to vážný problém  2,0 1,3 1,1 0,0 

     

 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

Ano, mám dostatek informací  32,0 39,5 15,9 30,4 
Ano, ale ocenil(a) bych víc 
informací 

34,0 35,5 40,9 36,2 

Ne, ale ocenil(a) bych víc 
informací 

26,0 21,1 22,7 21,7 

Ne, nezajímám se o to 2,0 1,3 13,6 8,7 
Nevím 6,0 2,6 6,8 2,9 
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 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

Policie  66,0 65,8 73,9 78,3 
Soudní/právní systém  62,0 57,9 62,5 58,0 
Náboženské instituce  26,0 36,8 5,7 4,3 
Školy  28,0 31,6 37,5 26,1 
Ženská hnutí  32,0 53,9 18,2 37,7 
Občanská sdružení  26,0 40,8 34,1 55,1 
Přátelé 62,0 61,8 58,o 65,2 
Rodina  64,0 68,4 61,4 60,9 
Sousedé 30,0 31,6 26,1 21,7 
Jiné 94,0 89,5 97,7 97,1 

     

 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

Udeřit partnera/partnerku něčím 3,76 3,80 3,53 3,51 
Zmlátit partnera/partnerku  4,00 3,99 3,98 3,99 
Použít na partnera/partnerku 
nůž 

3,90 3,97 3,97 3,97 

Kopnout, kousnout, uhodit 
partnera/partnerku 

3,67 3,85 3,54 3,55 

Dát partnerovi/partnerce 
pohlavek 

3,35 3,66 2,91 2,71 

Škrtit partnera/partnerku 3,98 3,95 3,94 3,97 
Udeřit partnerem/partnerkou o 
zeď 

3,85 3,82 3,91 3,99 

Kroutit partnerovi/partnerce 
rukou, tahat ho/ji za vlasy 

3,47 3,75 3,72 3,68 

Úmyslně partnera/partnerku 
opařit nebo popálit 

3,98 3,93 3,90 3,97 

Házet něčím po 
partnerovi/partnerce 

3,18 3,35 3,12 3,14 

Přimět partnera/partnerku silou 
k sexu 

3,73 3,92 3,74 3,81 

Popadnout partnera/partnerku 2,75 3,08 2,51 2,72 
Strkat do partnera/partnerky 3,04 3,39 2,62 2,58 
Vyhrožovat udeřením nebo 
hozením něčeho po 
partnerovi/partnerce 

2,93 3,12 2,84 2,91 

Urážet partnera/partnerku nebo 
mu/jí nadávat 

2,34 2,76 2,77 2,95 

Křičet či řvát na 
partnera/partnerku 

2,20 2,53 2,52 2,61 

Ničit partnerův/partnerčin 
majetek 

2,71 2,82 2,92 2,99 

Dělat partnerovi/partnerce něco 
naschvál 

2,04 2,39 2,30 2,44 

Nazývat partnera/partnerku 
ošklivým či tlustým/ošklivou či 
tlustou 

2,06 2,57 2,19 2,41 

Nedovolovat 
partnerovým/partnerčiným 
příbuzným navštívit ho/ji 

2,57 3,11 2,99 3,30 

Nedovolovat 
partnerovi/partnerce navštívit 
jeho/její příbuzné 

2,61 3,13 3,15 3,38 
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Vyhrožovat 
partnerovi/partnerce vyhozením 
(z domu, bytu…) 

2,39 2,67 3,08 3,16 

Zanedbávat partnera/partnerku 2,22 2,49 1,86 1,88 
Trvat na sexu (bez použití síly) 2,00 2,45 2,12 2,09 

Průměr 3,03 3,27 3,09 3,15 

     

 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

Muž by měl mít právo trestat 
svou partnerku 

3,60 3,91 3,80 3,87 

Pro ženu je nepřípustné udeřit 
svého partnera 

2,30 2,43 2,40 2,54 

Muž má nárok mít sex se svou 
partnerkou kdykoliv on chce 

3,38 3,83 3,82 3,84 

Žena má právo udeřit svého 
partnera, když s ní odmítne mít 
sex 

3,42 3,82 3,83 3,84 

Zdá se, že někteří lidé si říkají o 
to, aby byli biti svými partnery 

3,06 3,73 2,94 3,25 

Žena má právo udeřit svého 
partnera, když si z ní dělá 
legraci na večírku 

3,34 3,64 3,36 3,53 

Muž má právo udeřit svou 
partnerku, když zjistí, že měla 
sex s jiným mužem 

3,26 3,75 3,47 3,52 

Žena má právo udeřit partnera, 
když řekl přátelům, že sex s ní 
je žalostný 

3,34 3,57 3,25 3,32 

Muž má právo udeřit svou 
partnerku, když s ním odmítne 
mít sex 

3,86 3,99 3,94 3,85 

Žena by měla mít právo trestat 
svého partnera 

3,46 3,82 3,78 3,67 

Muž má právo udeřit svou 
partnerku, když si z něj dělá 
legraci na večírku 

3,78 3,88 3,80 3,75 

Muž by se měl odstěhovat z 
domu, když ho jeho partnerka 
udeří 

2,72 2,14 3,36 3,10 

Muž má právo udeřit partnerku, 
když řekla přátelům, že sex s 
ním je žalostný 

3,70 3,87 3,75 3,63 

Žena má právo udeřit svého 
partnera, když zjistí, že měl sex 
s jinou ženou 

3,30 3,51 3,21 3,19 

Muž má právo udeřit svou 
partnerku, když ho příliš 
sekýruje a rýpe do něj 

3,78 3,90 3,77 3,77 

Žena má nárok mít sex se svým 
partnerem kdykoliv ona chce 

3,10 3,59 3,69 3,72 

Žena by se měla odstěhovat z 
domu, když ji její partner udeří 

1,98 1,68 2,98 2,62 

Pro muže je nepřípustné udeřit 
svou partnerku 

1,50 1,49 1,61 1,44 

Žena by měla být zatčená, když 
udeří svého partnera 

2,24 2,11 3,19 3,33 
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Násilí mezi partnery je 
dostatečný důvod k rozvodu 

1,81 1,58 1,52 1,39 

Žena má právo udeřit svého 
partnera, když ji příliš sekýruje 
a rýpe do ní 

3,62 3,68 3,59 3,51 

Muž by měl být zatčen, když 
udeří svou partnerku 

1,74 1,57 2,70 2,81 

     

 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

Pokud by obětí byl blízký 
příbuzný/blízká příbuzná 

94,0 97,4 90,9 100,0 

Pokud by obětí byl vzdálenější 
příbuzný/á 

78,0 81,6 79,5 72,5 

Pokud by obětí byl můj 
kamarád/má kamarádka  

90,0 94,7 89,8 100,0 

Pokud by obětí byl můj 
spolupracovník nebo 
spolužák/má spolupracovnice 
nebo spolužačka 

62,0 80,3 77,3 79,7 

Pokud by obětí byl můj 
soused/má sousedka 

64,0 77,6 73,9 79,7 

Pokud by obětí byl můj 
známý/má známá 

50,0 63,2 78,4 72,5 

Pokud by obětí byl cizí člověk 46,0 56,6 55,7 49,3 

     

 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

Ano, jednu osobu 28,0 18,4 15,9 17,4 
Ano, více osob 40,0 48,7 2,3 10,1 
Ne 56,0 31,6 81,8 72,5 

     

 muži USA ženy USA muži ČR ženy ČR 

Je to můj kamarád/kamarádka 44,0 48,7 3,4 5,8 
Je to můj blízký příbuzný/má 
blízká příbuzná 

22,0 26,3 1,1 4,3 

Je to můj vzdálenější 
příbuzný/má vzdálenější 
příbuzná 

18,0 17,1 2,3 0,0 

Je to můj spolupracovník nebo 
spolužák/má spolupracovnice 
nebo spolužačka 

6,0 13,2 1,1 1,4 

Je to můj soused/má sousedka 8,0 6,6 2,3 2,9 
Je to můj známý/má známá 16,0 13,2 4,5 14,5 
Jsem to já 6,0 3,9 0,0 0,0 
Je to nějaká jiná osoba 8,0 9,2 4,5 4,3 
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Příloha č. 4: Výstupy z faktorové analýzy 

 

 
 
 
 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

601 1,000 ,532 

602 1,000 ,096 

603 1,000 ,165 

604 1,000 ,530 

605 1,000 ,627 

606 1,000 ,552 

607 1,000 ,478 

608 1,000 ,471 

609 1,000 ,447 

610 1,000 ,601 

611 1,000 ,237 

612 1,000 ,613 

613 1,000 ,724 

614 1,000 ,582 

615 1,000 ,683 

616 1,000 ,594 

617 1,000 ,629 

618 1,000 ,664 

619 1,000 ,655 

620 1,000 ,739 

621 1,000 ,756 

622 1,000 ,655 

623 1,000 ,545 

624 1,000 ,451 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Com

pone

nt Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 8,412 35,049 35,049 8,412 35,049 35,049 6,324 26,351 26,351 

2 3,072 12,798 47,847 3,072 12,798 47,847 4,275 17,813 44,164 

3 1,541 6,420 54,266 1,541 6,420 54,266 2,425 10,102 54,266 

4 1,201 5,004 59,270       

5 1,111 4,631 63,901       

6 ,907 3,781 67,682       

7 ,835 3,480 71,162       

8 ,777 3,238 74,399       

9 ,670 2,791 77,190       

10 ,614 2,557 79,747       

11 ,603 2,513 82,260       

12 ,515 2,147 84,407       

13 ,487 2,030 86,437       

14 ,468 1,952 88,389       

15 ,410 1,710 90,099       

16 ,372 1,551 91,650       

17 ,367 1,530 93,180       

18 ,339 1,413 94,594       

19 ,303 1,263 95,857       

20 ,273 1,135 96,992       

21 ,254 1,057 98,050       

22 ,223 ,929 98,979       

23 ,185 ,772 99,750       

24 ,060 ,250 100,000       

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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 Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

601 ,445 ,553 -,166 

602 ,119 ,210 ,195 

603 ,209 ,182 ,298 

604 ,473 ,545 -,098 

605 ,539 ,524 -,249 

606 ,299 ,363 ,575 

607 ,257 ,381 ,517 

608 ,502 ,426 ,192 

609 ,341 ,473 ,327 

610 ,664 ,378 -,128 

611 ,458 ,129 ,103 

612 ,690 ,277 -,243 

613 ,717 ,285 -,359 

614 ,735 ,084 -,188 

615 ,782 -,227 ,141 

616 ,749 -,176 ,043 

617 ,702 -,356 ,099 

618 ,742 -,337 -,017 

619 ,757 -,281 -,055 

620 ,693 -,466 ,203 

621 ,669 -,488 ,266 

622 ,676 -,414 ,162 

623 ,628 -,185 -,340 

624 ,606 -,218 -,190 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

601 -,009 ,679 ,265 

602 -,011 ,085 ,298 

603 ,090 ,061 ,392 

604 ,026 ,652 ,323 

605 ,072 ,761 ,206 

606 ,085 ,066 ,735 

607 ,033 ,086 ,685 

608 ,157 ,434 ,508 

609 ,020 ,296 ,599 

610 ,274 ,675 ,265 

611 ,292 ,278 ,272 

612 ,342 ,693 ,126 

613 ,343 ,777 ,043 

614 ,501 ,569 ,085 

615 ,768 ,223 ,208 

616 ,699 ,290 ,145 

617 ,779 ,122 ,086 

618 ,784 ,221 ,012 

619 ,757 ,285 ,014 

620 ,852 -,008 ,114 

621 ,854 -,070 ,147 

622 ,802 ,038 ,102 

623 ,563 ,431 -,205 

624 ,584 ,314 -,105 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Skupinové faktorové skóry  

  

  N     Mean Std. Deviation Std. Error 

američtí muži 48 -,5065972 1,07735693 ,15550308 

americké ženy 76 -,0167188 1,07705730 ,12354695 

čeští muži 83 ,0751641 ,93167461 ,10226457 

čeké ženy 68 ,2845393 ,80066620 ,09709504 

factor score 1 

psychické 

násilí    

     

 američtí muži 48 ,3416186 ,72905606 ,10523018 

americké ženy 76 ,6292817 ,68985740 ,07913207 

čeští muži 83 -,3759959 1,08331456 ,11890922 

čeké ženy 68 -,4855213 ,89469286 ,10849745 

factor score  2 

fyzické 

násilí 

méně 

závažného 

charakteru        

američtí muži 48 -,1771547 ,83576370 ,12063210 

americké ženy 76 -,2551422 1,09161630 ,12521698 

čeští muži 83 ,0656637 1,16643620 ,12803301 

čeké ženy 68 ,3300609 ,62308616 ,07556030 

factor score  3 

velmi vážné 

projevy 

fyzického 

násilí    

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 114 

Příloha č. 5: Vybrané odpovědi respondentů v partnerském vztahu/bez 

partnerského vztahu 

 
 

 

 

Ve vztahu Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

ano 3,6294 ,56345 ,04321 Udeřit partnera/partnerku něčím 

ne 3,6486 ,56647 ,05377 

ano 3,9824 ,13205 ,01013 Zmlátit partnera/partnerku 

ne 3,9910 ,09492 ,00901 

ano 3,9824 ,13205 ,01013 Použít na partnera/partnerku nůž 

ne 3,9189 ,38459 ,03650 

ano 3,6294 ,62328 ,04780 Kopnout, kousnout, uhodit 

partnera/partnerku ne 3,6847 ,57179 ,05427 

ano 3,0353 ,91596 ,07025 Dát partnerovi/partnerce pohlavek 

ne 3,2973 ,88003 ,08353 

ano 3,9588 ,19929 ,01528 Škrtit partnera/partnerku 

ne 3,9550 ,24817 ,02356 

ano 3,8876 ,35241 ,02711 Udeřit partnerem/partnerkou o zeď 

ne 3,9009 ,35560 ,03375 

ano 3,6765 ,57154 ,04384 Kroutit partnerovi/partnerce rukou, 

tahat ho/ji za vlasy ne 3,6757 ,54209 ,05145 

ano 3,9294 ,29944 ,02297 Úmyslně partnera/partnerku opařit 

nebo popálit ne 3,9550 ,20834 ,01978 

ano 3,1420 ,78903 ,06069 Házet něčím po partnerovi/partnerce 

ne 3,2973 ,76982 ,07307 

ano 3,7824 ,52706 ,04042 Přimět partnera/partnerku silou k sexu 

ne 3,8378 ,43777 ,04155 

ano 2,6946 ,84106 ,06508 Popadnout partnera/partnerku 

ne 2,8624 ,82179 ,07871 

ano 2,7824 ,83895 ,06434 Strkat do partnera/partnerky 

ne 3,0631 ,91730 ,08707 

ano 2,9176 ,83859 ,06432 Vyhrožovat udeřením nebo hozením 

něčeho po partnerovi/partnerce ne 3,0000 ,83121 ,07889 
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ano 2,7706 ,88396 ,06780 Urážet partnera/partnerku nebo mu/jí 

nadávat ne 2,6937 ,95148 ,09031 

ano 2,4765 ,85106 ,06527 

Křičet či řvát na partnera/partnerku ne 2,5045 ,91327 ,08668 

ano 2,8412 ,88616 ,06797 Ničit partnerův/partnerčin majetek 

ne 2,9189 ,96422 ,09152 

ano 2,2941 ,88141 ,06760 Dělat partnerovi/partnerce něco 

naschvál ne 2,3455 ,91307 ,08706 

ano 2,2959 ,92969 ,07151 Nazývat partnera/partnerku ošklivým 

či tlustým/ošklivou či tlustou ne 2,3694 1,00840 ,09571 

ano 3,0178 ,96654 ,07435 Nedovolovat 

partnerovým/partnerčiným příbuzným 

navštívit ho/ji 
ne 

3,0360 ,99934 ,09485 

ano 3,1065 ,95145 ,07319 Nedovolovat partnerovi/partnerce 

navštívit jeho/její příbuzné ne 3,1081 1,00319 ,09522 

ano 2,8529 ,93367 ,07161 Vyhrožovat partnerovi/partnerce 

vyhozením (z domu, bytu…) ne 2,8909 ,95154 ,09073 

ano 1,9941 ,86001 ,06596 Zanedbávat partnera/partnerku 

ne 2,2613 1,03319 ,09807 

ano 2,1235 ,83703 ,06420 Trvat na sexu (bez použití síly) 

ne 2,2727 1,02186 ,09743 

ano 3,8246 ,54631 ,04178 Muž by měl mít právo trestat svou 

partnerku ne 3,7857 ,56038 ,05295 

ano 2,4765 1,08351 ,08310 
Pro ženu je nepřípustné udeřit svého 
partnera ne 2,3423 1,15598 ,10972 

ano 3,7719 ,57448 ,04393 
Muž má nárok mít sex se svou 
partnerkou kdykoliv on chce ne 3,7143 ,57623 ,05445 

ano 3,8012 ,57003 ,04359 Žena má právo udeřit svého partnera, 

když s ní odmítne mít sex ne 3,6875 ,67158 ,06346 

ano 3,2544 ,93242 ,07172 Zdá se, že někteří lidé si říkají o to, 

aby byli biti svými partnery ne 3,2569 ,94677 ,09068 

ano 3,5029 ,74655 ,05709 Žena má právo udeřit svého partnera, 

když si z ní dělá legraci na večírku ne 3,4375 ,72013 ,06805 

Muž má právo udeřit svou partnerku, ano 3,5146 ,76202 ,05827 
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ne 3,5225 ,76094 ,07223 

ano 3,3333 ,92036 ,07038 Žena má právo udeřit partnera, když 

řekl přátelům, že sex s ní je žalostný ne 3,4196 ,79001 ,07465 

ano 3,9123 ,43171 ,03301 Muž má právo udeřit svou partnerku, 

když s ním odmítne mít sex ne 3,9286 ,34782 ,03287 

ano 3,7485 ,61447 ,04699 Žena by měla mít právo trestat svého 

partnera ne 3,6396 ,68481 ,06500 

ano 3,7953 ,54144 ,04140 Muž má právo udeřit svou partnerku, 

když si z něj dělá legraci na večírku ne 3,8214 ,46912 ,04433 

ano 3,0000 ,96406 ,07372 Muž by se měl odstěhovat z domu, 

když ho jeho partnerka udeří ne 2,6577 1,03129 ,09789 

ano 3,7018 ,60288 ,04610 Muž má právo udeřit partnerku, když 

řekla přátelům, že sex s ním je 

žalostný 
ne 

3,8125 ,47517 ,04490 

ano 3,2573 ,94769 ,07247 Žena má právo udeřit svého partnera, 

když zjistí, že měl sex s jinou ženou ne 3,3694 ,86264 ,08188 

ano 4,0292 3,12754 ,23917 Muž má právo udeřit svou partnerku, 

když ho příliš sekýruje a rýpe do něj ne 3,8304 ,46282 ,04373 

ano 3,5556 ,81248 ,06213 Žena má nárok mít sex se svým 

partnerem kdykoliv ona chce ne 3,5893 ,75401 ,07125 

ano 2,5146 1,08116 ,08268 Žena by se měla odstěhovat z domu, 

když ji její partner udeří ne 2,1429 1,07265 ,10136 

ano 1,4737 ,89650 ,06856 Pro muže je nepřípustné udeřit svou 

partnerku ne 1,5856 ,99516 ,09446 

ano 3,0058 ,97315 ,07442 Žena by měla být zatčená, když udeří 

svého partnera ne 2,4018 1,04373 ,09862 

ano 1,4588 ,79276 ,06080 Násilí mezi partnery je dostatečný 

důvod k rozvodu ne 1,7027 1,08372 ,10286 

ano 3,5614 ,69496 ,05315 Žena má právo udeřit svého partnera, 

když ji příliš sekýruje a rýpe do ní ne 3,6696 ,67635 ,06391 

ano 2,4386 1,02356 ,07827 Muž by měl být zatčen, když udeří 

svou partnerku ne 1,9820 1,00889 ,09576 
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Příloha č. 6: Porovnání zrcadlových výroků 

 

Výroky M+ 
M 
USA 

Ž 
USA 

M 
ČR 

Ž 
ČR Výroky Ž+ 

M 
USA 

Ž 
USA 

M 
ČR 

Ž 
ČR 

Muž by měl mít právo 
trestat svou partnerku 3,60 3,91 3,80 3,87 

Žena by měla mít právo 
trestat svého partnera 3,46 3,82 3,78 3,67 

Pro ženu je 
nepřípustné udeřit 
svého partnera 2,30 2,43 2,40 2,54 

Pro muže je nepřípustné 
udeřit svou partnerku 1,50 1,49 1,61 1,44 

Muž má nárok mít sex 
se svou partnerkou 
kdykoliv on chce 3,38 3,83 3,82 3,84 

Žena má nárok mít sex se 
svým partnerem kdykoliv 
ona chce 3,10 3,59 3,69 3,72 

Muž má právo udeřit 
svou partnerku, když s 
ním odmítne mít sex 3,86 3,99 3,94 3,85 

Žena má právo udeřit 
svého partnera, když s ní 
odmítne mít sex 3,42 3,82 3,83 3,84 

Muž má právo udeřit 
svou partnerku, když 
si z něj dělá legraci na 
večírku 3,78 3,88 3,80 3,75 

Žena má právo udeřit 
svého partnera, když si z 
ní dělá legraci na večírku 3,34 3,64 3,36 3,53 

Muž má právo udeřit 
svou partnerku, když 
zjistí, že měla sex s 
jiným mužem 3,26 3,75 3,47 3,52 

Žena má právo udeřit 
svého partnera, když zjistí, 
že měl sex s jinou ženou 3,30 3,51 3,21 3,19 

Muž má právo udeřit 
partnerku, když řekla 
přátelům, že sex s ním 
je žalostný 3,70 3,87 3,75 3,63 

Žena má právo udeřit 
partnera, když řekl 
přátelům, že sex s ní je 
žalostný 3,34 3,57 3,25 3,32 

Muž by se měl 
odstěhovat z domu, 
když ho jeho 
partnerka udeří 2,72 2,14 3,36 3,10 

Žena by se měla 
odstěhovat z domu, když ji 
její partner udeří 1,98 1,68 2,98 2,62 

Muž má právo udeřit 
svou partnerku, když 
ho příliš sekýruje a 
rýpe do něj 3,78 3,90 3,77 3,77 

Žena má právo udeřit 
svého partnera, když ji 
příliš sekýruje a rýpe do ní 3,62 3,68 3,59 3,51 

Žena by měla být 
zatčená, když udeří 
svého partnera 2,24 2,11 3,19 3,33 

Muž by měl být zatčen, 
když udeří svou partnerku 1,74 1,57 2,70 2,81 

PRůMěR 3,26 3,38 3,53 3,52   2,88 3,04 3,20 3,17 

          
Rozdíly - nadržování 
ženám 0,38 0,34 0,33 0,36 

 
 


