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Anotace 
     Bakalářská práce se zaměřuje na problém domácího násilí a popsání jeho 
nebezpečnosti jak v rámci rodiny,  tak z celospolečenského pohledu. Proto je 
v práci zdůrazněna nutnost řešení domácího násilí komplexně, a to jak 
z hlediska obětí, tak z hlediska agresorů. Práce se dále zaměřuje na problém 
pachatelů, agresorů, násilníků, jedinců s problémovým chováním. Tato 
problematika je u nás značně opomíjená a proto je výběr a zaměření tématu 
věnován právě těmto osobám. Hlavním cílem práce bylo udělat sondu, která by 
ukázala nebo rozkryla současnou situaci v oblasti práce s agresory a jedinci 
s problémovým chováním u nás.  Ve spojitosti s problémem domácího násilí je 
důležitá jak prevence, která by zabránila vzniku domácího násilí vůbec, tak 
prevence recidivy domácího násilí. V práci s agresory a jedinci s problémovým 
chováním má Česká republika minimální zkušenosti a proto se nebylo možné 
opírat o literaturu a odborné články, které by to usnadnily. V závěrečné části 
jsou proto využity zkušenosti ze zahraničí. V Závěru práce je diskuze, která 
blíže vysvětluje možnosti, které by k dosažení cíle přispěli a to hlavně za účasti 
státu, neziskových nestátních organizací a všech občanů.  K dosažení cíle byly 
v této práci velice nápomocné osobnosti, které v této oblasti již pracují a snaží 
se o změnu legislativy, která by umožnila vznik programů pro pachatele 
domácího násilí.      

 

Klíčová slova 

domácí násilí, oběť, agresor, pachatel domácího násilí, osoba s problémovým 
chováním, terapeutické programy 

 
 

 

 

 



 

Summary 
 

This bachelor´s thesis deals with the issue of domestic violence and strives 
to describe why domestic violence represents a serious threat to families and 
society as a whole. It emphasises the importance of facing the problem of 
domestic violence in a comprehensive way: from the angle of victims as well 
as aggressors. Predominantly, the thesis focuses on perpetrators, aggressors, 
violent persons and individuals with behavioural problems. This field has been 
substantially neglected in the Czech Republic, and that is why this particular 
segment of persons was selected as the main subject. The thesis aims to 
develop a field study which would map a current status of work with this target 
group in our country. For the purpose of facing the issue of domestic violence, 
prevention of domestic violence as such and prevention of  its relapse are 
equally crucial. However, the Czech Republic has a highly limited experience 
in treating aggressors and no literature and/or expert studies are available. 
Consequently, the practical part of this thesis is based on experience from 
abroad. The Summary presents a discussion  elaborating on possible ways 
which would help to achieve the overall aim, especially in participation with 
the state, non-profit non-governmental organizations and the public. This thesis 
has been developed thanks to outstanding individuals who are already active in 
this field and who strive hard to change legislation in a way which would make 
it possible to develop programmes focusing on violent persons.     
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Úvod 
 

I když bylo v  posledních letech  napsáno mnoho knih, publikací a článků 

týkajících se domácího násilí, přesto patří tento problém mezi velice citlivá 

témata s nutností podpory a pomoci celé naší společnosti.  Od roku 2000 jsme 

se i my připojili ke státům, které začaly vnímat domácí násilí jako velice vážný 

problém, který je třeba řešit razantně.  Nejdříve se považovalo vměšování do 

intimních záležitostí rodiny za jakési tabu. Později se rozeběhly kampaně, akce 

a aktivity pro záchranu obětí a byly vynaložené nemalé prostředky, aby domácí 

násilí začali lidé ve společnosti vnímat jako jeden z opravdu vážných problémů.  

Přesto všechno i nadále převažují stereotypní názory na ženské a mužské role a 

k tomu také  patří nevměšování se do vnitřních záležitostí.  Důvodů,  proč jsem 

se zaměřila na tento fenomén, je mnoho. Čím více jsem pronikala do problému 

domácího násilí a jeho dopadů na oběti, tím více jsem byla přesvědčena,  že 

v jeho řešení máme nemalé rezervy.  Problematikou domácího násilí se 

zabývám už čtvrtý rok. Svou pozornost jsem nejdříve zaměřila na oběti 

domácího násilí, a to konkrétně ženy, protože ty se nejvíce stávaly a stávají 

oběťmi. Postupně jsem zjišťovala, že úsilí, které je směřováno na ochranu obětí, 

se nemůže setkat s úspěchem, protože problém není řešen komplexně.   To 

znamená, že v ohnisku zájmu není jenom oběť,  ale také agresor, který zavdává 

hlavní příčinu vzniku problému. Ve zdravotnické terminologii by se dalo říct, že 

nejdříve se musí odstranit hlavní příčina  nemoci a poté se mají léčit symptomy. 
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1. Zaměření práce 
 

Proto jsem se rozhodla svou práci zacílit právě  tímto směrem, směrem 

k agresi a agresorovi. To znamená řešit problémy agresorů,  lidí s problémovým 

chováním. Umíme odsoudit agresivní čin a uznat, že něco je nemorální, 

zničující, nebezpečné. Ale umíme s tím pracovat? Umíme se tomu postavit a 

čelit takové lidské emoci, která má destruktivní charakter?  

 

V policejní praxi vzniklo několik nových oborů, mezi které patří např. 

viktimologie. Je to mladý obor a je teprve na začátku, protože i když víme o 

důsledcích viktimizace, jak již primární, tak sekundární, ještě s ní neumíme 

produktivně pracovat. Veškeré restriktivní orgány pracovaly s pachateli, ale 

velký problém nastal při komunikaci s oběťmi. Teď nastává další, a to, že sice 

umíme komunikovat s pachateli ve smyslu restrikce, ale chybí u nás způsob 

nahlížení na pachatele jako na člověka, který sice je právně zodpovědný, ale 

nedokáže si pomoct sám. Chybí mu nadhled nad svým chováním, chybí 

kontrola, jak ze strany nejbližší rodiny, tak ze strany společnosti.  

 

Zaměřila jsem se mimo jiné také na agresivitu a na to,  kde se vůbec v nás 

bere ten pocit vzrušení, když můžeme někoho zadupat do země. Typy a druhy 

agrese a brutality mě vedly k tomu, že jsem se snažila najít kořeny a podstatu 

takového chování. Lidé svým násilným chováním dalece předčili zástupce 

zvířecí říše, kteří sice reagují pudově, ale jaksi čitelně a čistě a každý zvířecí čin 

lze vysvětlit.  Oproti zástupcům zvířecí říše máme vyšší inteligenci, ale právě 

proto i vyšší míru rafinovanosti, větší fantazii v různých zvrácenostech a 

dokazování si své jedinečnosti. 
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1.1. Cíl práce 

 
Ve své práci jsem se zaměřila na hledání institucí, které se snaží fenomén 

domácího násilí uchopit komplexně, včetně práce s agresory. Přesto, že u nás  

nejsou vytvořeny dobré podmínky ze strany legislativy pro tyto aktivity, 

podařilo se mi najít několik institucí a osobností z řad odborníků, kteří svou 

činností dosáhli  úctyhodných výsledků už  tím, že  jejich práce může být 

využita jako příklad dobré praxe. Uskutečnila jsem rozhovory s významnými 

osobnostmi, které v problematice domácího násilí již několik let pracují a jejich 

bohaté zkušenosti a názory jsou cennými informacemi pro vytvoření nové 

koncepce pro práci s agresory.    Hlavním cílem mé práce bylo udělat sondu, 

která by ukázala nebo rozkryla současnou situaci v oblasti práce s agresory a 

jedinci s problémovým chováním u nás.  Ve spojitosti s problémem domácího 

násilí mě zajímala jak prevence, která by zabránila vzniku domácího násilí 

vůbec, tak také prevence recidivy domácího násilí.  V práci s agresory a jedinci 

s problémovým chováním má Česká republika minimální zkušenosti, a proto mé 

pátrání bylo o to těžší, poněvadž jsem se nemohla opírat o literaturu a odborné 

články, které by mi to usnadnily. Pro ukázku jsem použila příklady práce 

s agresory domácího násilí ze zahraničí.  

 

Proto, aby bylo možné najít tu nejlepší možnou cestu práce s agresory  je 

velice důležité poznat osobnost pachatele. Psychologický výzkum osob, které se 

dopouštějí domácího násilí, pokračuje dál. Zatím však nepřinesl všeobecně 

akceptovatelnou a preferovanou typologii pachatelů. Proto jsem se snažila 

nejdříve popsat pachatele nejenom po psychologické a sociologické stránce, ale 

také popsat agresi, agresivitu a brutalitu z pohledu biologie.  Pro lepší 

pochopení celého problému jsem do teoretické části zahrnula problematiku 

domácího násilí, její nebezpečnost a negativní dopad pro naší společnost. 
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Zaměřila jsem se na domácí násilí v partnerském soužití: vztah muže a ženy 

jako partnerů, nebo manželů. I když obětí a pachatelem může být jak žena, tak 

muž, vycházela jsem z celospolečenských průzkumů a statistických šetření, že 

pachatelem je většinou muž a obětí žena. V této práci se nezabývám oběťmi – 

dětmi, protože to by vydalo na samostatnou práci.     

 

V praktické části jsem se zaměřila na hledání lidí a  institucí v ČR, které řeší 

také možnost prevence a  resocializace pachatelů nebo lidí s problémovým 

chováním v problematice domácího násilím. Tito lidé se v rámci svých aktivit  

snaží  pomoct těmto osobám,  kterým ještě pomoct lze a mají šanci se zařadit 

plnohodnotně do společnosti.  V průběhu průzkumu jsem zjistila, že problém 

primární prevence a prevence recidivy pachatelů domácího násilí spadá  pod pět  

rezortů, a to: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí,  Ministerstvo školství a Ministerstvo spravedlnosti.      

 

Pro psaní jsem využila také zkušeností ze svých praxí a různých školení. 

Z důvodu zvýšení kvalifikace jsem absolvovala pětiměsíční specializační 

výcvik telefonické krizové intervence, následovaný tříměsíční stáží v zařízení 

RIAPS na lince důvěry. Pobývala jsem také v zařízení RIAPS – na krizovém 

pracovišti, kde jsem se setkala nejen s oběťmi domácího násilí, ale také 

s pachateli. Další mojí velikou zkušeností bylo absolvování specializačního 

výcviku Bílého kruhu bezpečí pro pracovníky DONA linky, která se výhradně 

zabývá oběťmi domácího násilí.  Také jsem byla dobrovolnicí v občanském 

sdružení JAHODA, kde jsem rok pracovala v azylovém domě ACORUS na 

speciálních programech pro děti, které byly v zařízení v pobytovém programu 

se svými matkami.    
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Pro komplexnost práce jsem se nejdříve rozhodla vysvětlit, co domácí násilí 

je, jaké formy domácího násilí známe a znaky, kterými se domácí násilí 

vyznačuje. Vše popisuji v následující kapitole.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

12 

2. Objasnění - co domácí násilí je  
 

Domácím násilím se označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi 

osobami blízkými, žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna 

násilná osoba získává a udržuje nad druhou kontrolu a moc. 

 

Domácí násilí prochází určitými fázemi vývoje a postupně se stává jeho 

každodenní součástí. Ve vývoji násilí je možno pozorovat útoky na lidskou 

důstojnost, ohrožení zdraví a nakonec až ohrožení života. 

  

Z hlediska svého výskytu je domácí násilí hodně rozšířené, protože patří 

mezi nejméně kontrolované činy vůbec. Co se děje za zavřenými dveřmi, 

v soukromí a ve skrytosti bylo v minulosti, ale také ještě v této době,  

předmětem diskusí mnoha odborníků i laiků. Je to území, na kterém by měl být 

uznáván teritoriální nárok na soukromí. Jak se ale ukázalo z praxe, právě toto 

naše „nechat na pokoji“, ať si to každý vyřeší sám, se neosvědčilo. Na počátku 

vztahu jsou partneři rozhodnuti si své problémy řešit sami. Ale pravdou je, že 

násilí nemůžeme tolerovat a je jedno, zda se jedná o násilí mezi blízkými nebo 

cizími osobami.  Násilí není a nikdy nemůže být soukromou záležitostí. Každý 

má právo na ochranu své důstojnosti, zdraví a života, jak na veřejnosti, tak 

v soukromí.  

 

Nejvíce nás v pocitu nevměšování se do soukromých záležitostí podporují 

naše předsudky a mýty, které přetrvávají dodnes. Častou chybou je chápání 

osoby agresora jako velice negativního a na první pohled odpudivého člověka, 

s agresivními a impulzivními sklony. Naopak oběť je chápána jako čistá, vzorná 

bytost spíše ušlápnutá, pasivní a nesamostatná. Také mezi dost typické a časté 

omyly veřejnosti patří to, že si agresora představují jako méně vzdělaného 
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člověka, pocházejícího z nuznějších poměrů. Že se v rodině něco takového děje,  

dávají za vinu chybné komunikaci a nesdělení si podstatných pravidel.  Za 

původce domácího násilí se také obvykle považuje alkohol, který bývá uváděn 

jako nejčastější důvod agresivního chování. Ale to by bylo velice jednoduché 

vyhranění rolí, patrné hned na první pohled. Vždyť nikdo z nás v běžném životě 

není dokonale čitelná osobnost. Každý má spoustu různých pozitivních i 

negativních vlastností, a tak agresor i oběť mohou na své okolí působit úplně 

opačným dojmem.      

 

Obětí může být každý člen rodiny. Nejčastěji to jsou děti, senioři a ženy. 

Někdy se také stane, že obětí je muž. Podstata domácího násilí se nevztahuje na 

ojedinělé roztržky ani na malé hádky mezi partnery, které se vyvinou do násilné 

podoby. Domácím násilím je velmi tvrdá a nezdravá podoba partnerských 

vztahů označovaná jako zneužívání partnera. Z pohledu oběti jde nejdříve o 

lidskou důstojnost,  pak o osobní bezpečnost a nakonec o život.1   

 

2.1. Formy domácího násilí 

 
Formy domácího násilí - tím je chápán způsob, jakým je oběti ubližováno. 

Nejčastěji to začíná psychickým násilím. To se prolíná ve všech ostatních 

formách násilí, ke kterým patří: fyzické násilí, sociální násilí, ekonomické 

násilí,  sexuální násilí, emocionální násilí nebo kombinované.  

 

Psychické násilí zahrnuje soustavné ponižování, znevažování, urážení, 

někdy i před dětmi, nebo pomlouvání na veřejnosti. Patří tam také zastrašování, 

výhružky, různá výhružná gesta, která bývají předzvěstí něčeho horšího, co 

                                                 
1 Studijní materiál pro problematiku domácího násilí pro pracovnice a pracovníky 

OSPOD 



 

14 

bude následovat. Psychické násilí není vidět, ale rány po psychickém násilí se 

někdy nezacelí. Psychické násilí je obtížně dokazatelné, protože na první pohled 

není zřejmé, zda je oběť skutečně psychicky týrána.  

 

Fyzické násilí je jakékoliv fyzické ubližování, mezi které nejčastěji patří 

bití, kopání, tahání, kousáni, pálení, řezání, lámání kostí, rdoušení, opaření, 

topení, škrcení…Fyzické násilí je nejvíce viditelné, protože zpravidla zanechává 

stopy. Jde o opravdu brutální útoky.  

 

Sociálním násilím je míněna sociální izolace oběti. Agresor jí postupně 

zakazuje stýkat se s určitými lidmi, později zákaz rozšíří na všechny osoby, 

které oběť zná, včetně příbuzných. Oběť má určený časový limit,  do jaké doby 

se má vrátit z obchodu, z práce. Postupně se oběť začíná stranit všech lidí a 

přátel, jenom aby ji nikdo nezdržel a ona se mohla včas vrátit domů. Sociální 

izolace znamená bezvýhradně patřit jen partnerovi - agresorovi. K tomu také 

patří zabavení mobilu nebo jiného komunikačního prostředku, včetně Internetu. 

Oběť nemůže nikomu říct,  co se u nich děje a ani si o tom s nikým popovídat. 

Nejhorší varianta pro oběť je, když nechodí do práce a stará se doma o děti. Její 

šance dostat se někam na veřejnost je mizivá.  

 

Ekonomické násilí patří také k častým formám násilí. Partner – agresor tím 

demonstruje svou nadřazenost nad svou partnerkou – obětí. Dělá mu dobře, 

když ho poníženě požádá o peníze, a to i na nejzákladnější potraviny a vedení 

domácnosti, nebo zvlášť na hygienické potřeby. Vytýká jí, jak je špatná 

hospodyně. A přitom ženě do práce zakazuje chodit. Žena se dostává do izolace, 

protože nemůže jít do společnosti, nemá peníze na cestu, na šaty, nemluvě už o 

tom, že si nemůže dovolit žádné zájmy ani koníčky.  
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Sexuální násilí patří mezi nejintimnější formy násilí v rodině, proto také 

oběti o tomto druhu tak nerady mluví. Patří sem vynucený pohlavní styk, různé 

druhy sexuálních praktik, donucení k pohlavnímu styku ještě před někým jiným, 

nebo s někým jiným,  sledování pornografických filmů nebo snímků, natáčení a 

focení aktů a řada jiných praktik. 

 

Emocionální násilí je vlastně citové vydírání typu: když to neuděláš, tak se 

zabiji, zabiji Tebe nebo děti nebo Ti je vezmu, nebo vyhrůžky z ohrožení života 

příbuzných oběti. Je také orientováno na zvířata a věci, ke kterým má oběť 

citový vztah.2  

 
 

2.2. Znaky domácího násilí 

 
Poznat, zda se opravdu jedná o domácí násilí,  by měly usnadnit tyto znaky, 

které jsou důležitým vodítkem a kam patří:  

-  Oběť a pachatel v blízkém vztahu (dělí se o řadu společných položek) 

-  Dlouhodobost 

-  Opakování (cyklus násilí) 

-  Eskalace násilí  

-  Jasné a neměnné role (agresor je pořád agresorem a oběť obětí) 

 

Znamená to, že mezi agresorem a obětí jsou blízké intimní vztahy a 

emocionální provázanost. Nejedná se o lidi, kteří jsou si navzájem lhostejní. 

Oběť a agresor mají společné bydlení, společný majetek,  děti.   

 

                                                 
2 BUSKOTTE, Andrea. Z pekla ven. Žena v domácím násilí.str. 41-42 
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Dlouhodobost znamená, že ataky od agresora přicházejí už dlouhou dobu, ba 

dokonce několik let. 

 

Cyklem násilí se rozumí nepřetržitý koloběh útoků, přerušovaný fázemi 

usmiřování, slibů a relativního klidu. Toto období klidu se postupně zkracuje a 

období vytváření napětí a útoků se rozšiřuje. Ataky se opakují vždy po určité 

době. Nemůžeme proto mluvit o jednorázových ani ojedinělých incidentech. 

Útoky jsou čím dále tím brutálnější a rafinovanější, mohou končit až ohrožením 

života oběti. Tady je nebezpečné to, že sama oběť často na počátku násilí 

nerozpozná a projevy agrese si vysvětluje jako projev lásky, která vyústila do 

žárlivosti.    

 

Domácí násilí je takové násilí, ve kterém se vyskytují jasné a neměnné role 

jednou provždy. Jedna osoba je pořád obětí. Nejdříve se stydí za to, co se jí 

děje, pak má pocit viny a nakonec neovladatelný pocit strachu. Agresor trvale 

v určitých intervalech spouští násilí.  

O domácí násilí se jedná,  pokud jsou přítomny všechny znaky!3 

 

Neznamená to však, že se máme striktně držet jenom výčtu znaků, které byly 

popsány. Tyto znaky patří mezi ty hlavní.  Ráda bych k tomu dodala, že ne 

jenom tyto znaky svědčí o přítomnosti domácího násilí nebo nadřazenosti 

jednoho partnera nad druhým.  Již drobné a nenápadné nuance můžou 

poukazovat na to,  že ve vztahu není něco v pořádku.  Nadřazenost se může 

projevovat také v posuncích, pohledech, v náznacích nějakého agresivního 

výpadu, a tím vytváření velkého psychického tlaku a následně strachu 

z možného psychického útoku.   Je už totiž velice pozdě, když se tyto všechny 

                                                 
3 Materiály pro výcvik pracovníků DONA linky BKB, získané z příručky pro pomáhající 

profese Pomoc obětem a svědkům trestných činů,  od Ludmily Čírtkové, Petry Vitoušové a kol.  
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znaky ve vztahu vyskytnou.   Podle mých zkušeností se už při daleko menších 

důsledcích agresorova chování začíná rýsovat nezdravý a nevyvážený vztah – 

vztah nezdravé dominance jednoho partnera nad druhým.   
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3. Oběti domácího násilí – co znamená oběť  
 

Když jsem v předchozí kapitole popisovala znaky domácího násilí, bylo by 

vhodné uvést, kdo je oběť a kdo se jí může stát. Proč se tak oběti chovají a proč 

z takového vztahu neodejdou. Je velice důležité pochopit, jak je silné pouto 

agresora a oběti a co všechno hraje v takovém vztahu roli. Mnohokrát jsem 

slýchávala od laiků věty jako: „Nikdo nemůže nutit nikoho, aby se stal obětí, ta 

osoba to musela sama dopustit, nebo zůstala ve vztahu, protože to sama 

chtěla.“  To jsou slova lidí, kteří si ani přinejmenším nedovedou představit, jak 

domácí násilí nebezpečné je. 

Pro malou ukázku jsem vybrala odstavec níže, kde se popisuje, jak se 

domácí násilí chápalo v době, kdy nebylo myslitelné, aby to bylo klasifikováno 

jako násilí v rodině:   

Masarykův slovník naučný se vyjadřuje k domácímu násilí takto: „Násilné 

smilstvo: zločin, kterého se dopustí, kdo osobu ženskou učiní neschopnou 

odporu a v tom stavu ji zneužije k mimomanželské souloži. Stačí, zjedná-li se 

neschopnou odporu třeba jen nebezpečnou pohrůžkou. Téhož zločinu se 

dopustí, kdo k onomu účelu zneužije i osoby ženské, která je bezbranná, bez 

přičinění pachatelova nebo nedokonalá 14 roku svého věku. Takoví pachatelé 

si zasluhují trest,  a to těžký žalář od 5 let nebo doživotí. Manžel se na 

manželce tohoto zločinu nedopouští (teorie o tzv. manželských povinnostech-

pozn. autora), avšak může spáchat zločin vydírání.“4   

  

V dnešní době se oběťmi a svědky trestných činů a její ochranou zabývá 

viktimologie.  

                                                 
4 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o násilí. Str. 16-17  
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Viktimologie je věda, která se zabývá oběťmi trestných činů a je součástí 

kriminologie. Je to nauka o obětech. Je to mladá věda, která vznikla v druhé 

polovině dvacátého století. Bylo to z toho důvodu, protože vznikla potřeba 

zabývat se také oběťmi, nejenom řešit případy trestných činů ze strany 

pachatelů. Od té doby se hodně změnilo a problémům obětí se věnuje u nás i ve 

světě stále větší pozornost. Ale přesto všechno existuje značný nepoměr mezi 

pozorností, která je věnována pachatelům násilí a jejich obětem. Ten má celou 

řadu příčin. 5 

 

K otázkám viktimologie patří také práva obětí v trestním řízení, ale i mimo 

něj. Je to například právo na ochranu soukromí, či právo na kompenzaci škod, 

které vznikly jako přímý důsledek zločinu. Mezi práva oběti v trestním řízení 

patří právo požádat soud, aby zamezil styku s pachatelem i tím, že jí bude 

umožněna separace od  agresora a bude zamezeno  její další traumatizaci.  

 

Dalším důležitým okruhem, kterým se viktimologie zabývá, je psychologie 

obětí. Snaží se objasnit podstatu traumatizace způsobené trestným činem. 

Zjišťují se pocity oběti, jak se s trestným činem vyrovnávala a co prožívala. 

Zkoumá možnost návratu oběti do běžného života.  Tady není podstata 

zkoumání jenom prožívání oběti v momentě traumatizujícího činu a po něm, 

ale také prožívání v průběhu šetření, takzvaná systémová viktimizace.  Mezi 

velice závažné psychické ujmy patří syndrom týrané oběti (ženy). Pro jejich 

závažný dopad na psychiku oběti ji uvádím v následující  podkapitole. 

 

                                                 
5 ČÍRTKOVÁ, Ludmila – VITOUŠOVÁ Petra a kol. Pomoc obětem (a svědkům) 

trestných činů.  Příručka pro pomáhající profese. Str. 11  
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3.1. Syndrom týrané oběti (ženy) 

 
Jednou z velice těžkých reakcí  je syndrom týrané oběti.  

Tento syndrom je definován jako soubor specifických charakteristik a 

důsledků zneužívání, které vedou ke snížené schopnosti oběti efektivně 

reagovat na prožívání násilí.  Do odborné literatury ho uvedly Murray 

Sstrausová a Leonor Walkerová. Je to poměrně bohatá škála různých projevů, 

někdy mohou být některé symptomy mnohonásobně větší, jiné naopak ustoupí.  

Uvedu ty nejčastější projevy: 

•   Setrvání v blízkosti agresora, útěky a opakované návraty k němu, podání a 

zpětvzetí trestního oznámení, 

•    Strach z reakcí násilné osoby, 

•   Rozsáhlé oslabení oběti ve fyzickém, psychickém, emocionálním a 

morálním dopadu (např. tzv. stockholmský syndrom, identifikace 

s agresorem), 

•    Iluze, že vztah přetrvá  

•    Stud za zveřejnění 

•    Obavy o ztrátu dětí 

•    Sociální izolace (omezení kontaktu navenek, zbavení se vnější sociální 

opory) 

•    Obavy ze ztráty sociálně ekonomické úrovně)6 

 

 

3.1.1.  Reakce oběti  
 

Oběť  na tuto situaci reaguje způsobem, který je v běžným společenském 

prostředí nepochopitelný. Způsob chování oběti je sebedestruktivní a pro jejich 

                                                 
6 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Pomoc obětem a svědkům trestních činů. str. 39  
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nebezpečnost je velice důležité rozpoznat, že se jedná o následek 

dlouhotrvajícího stresu, aby bylo možné zabránit horším dopadům na oběť.  

Mezi tyto reakce patří: 

 
�    Příznaky spadající pod posttraumatickou stresovou poruchu 

�    Naučená bezmocnost 

�    Sebezničující reakce 

�    Popírání viny útočníka (týraná žena vyviňuje partnera a připisuje 

zneužívání mimořádným vnějším okolnostem, jako jsou: nezaměstnanost 

agresora, nemoc agresora a požívání alkoholu) 

�  Minimalizace následků (týraná oběť minimalizuje skutečné následky, 

například bagatelizací svých zranění, zlehčováním intenzity a  

nebezpečnosti útoků, nevnímáním vážnosti situace) 

�   Popírání viktimizace (proces zraňování a poškozování oběti) 

�   Odmítání možnosti záchrany 7 

  

Po psychologické stránce se toto jednání vysvětluje pomocí koncepce 

naučené oběti. Ta se vysvětluje tak, že v počátku je oběť projevy násilí ze 

strany blízkého člověka zaskočena. Snaží se situaci zlehčit za pomocí různých 

mechanizmů, a tím manipuluje s realitou, například tím, že vinu svaluje na 

sebe, že věří, že se to už nebude opakovat. V další fázi již pozná, že násilí ze 

strany agresora neovlivní a nemůže ho kontrolovat. To právě vede ke ztrátě 

veškeré aktivity a chuti hledat nějaké řešení. Nastává ztráta sebevědomí, 

sklíčenost, apatie a ztráta naděje, že to může mít nějaké řešení a že jí někdo 

pomůže. A tím se vlastně sama dostává do pasti, kdy svou apatií a 

destruktivním smýšlením sama odmítá možnost jakékoliv pomoci.     

 

                                                 
7 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. str. 30  
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3.2. Kdo je oběť 

 
Obětí může být doslova kdokoliv. Nesmíme podlehnout klamným názorům 

některých laiků, ba dokonce odborníků, kteří věří spíše mýtům, než tomu, co 

bylo skutečně prověřeno praxí při řešení podobných případů. Protože představy 

o typických projevech obětí jsou zatížené předsudky a mýty, některé nejvíce 

projevované bych ráda popsala: 

 

Na první místo bych zařadila mýtus, že domácí násilí je soukromá věc, do 

které nemají cizí lidé nebo stát zasahovat.  Pravdou je, že násilí nemůžeme jako 

společnost tolerovat a je jedno, zda jde o násilí mezi blízkými nebo cizími 

osobami. Násilí je jednou provždy násilím, ať je v jakémkoliv prostředí, 

v jakékoliv společnosti. Každý má právo na ochranu své důstojnosti, zdraví a 

života. 

 

Dalším velmi rozšířeným mýtem je představa, že domácí násilí se 

v středních a vyšších vrstvách naší společnosti nevyskytuje a děje se jenom 

v sociálně slabých rodinách, které žijí tzv. na pokraji společenského spektra. 

Ale pravdou je, že domácí násilí není spojeno jenom s chudobou a nouzí, ba 

naopak se velice často vyskytuje v rodinách, kde socio-ekonomicko-kulturní 

situace tomu vůbec nenasvědčuje. V dobře zajištěných rodinách může být 

situace dokonce urputnější,  rafinovanější a krutější. 

 

Domácímu násilí se daří také tam,  kde ve vztahu existuje velká asymetrie 

moci. Tam je riziko jakékoliv formy násilí větší. Oběť je vydána na milost a 

nemilost toho druhého.  

 

3.2.1.   Některé osobnostní znaky vyskytující se u obětí: 
 



 

23 

Není vůbec jednoduché ani lehké rozpoznat oběť, pokud ona sama toto skrývá. 

Naprostá většina obětí se stydí za násilí, které je v její rodině, popírá ho a 

obvykle uvádí jiné příčiny svých problémů. 

Mezi některé osobnostní znaky patří například:   

•    Psychická labilita a nedůvěra 

•    Podlomené nebo utlumené sebevědomí 

•    Prožívání opakovaně pocitů hněvu, lítosti a bezmoci 

•    Chybí přirozená radost ze života 

•    Depresivní stavy se sklonem k sebedestrukci 

•    Intenzivní pocit viny – pocit, že za situaci může oběť sama 

•    V případě závislosti na agresorovi – nepochopitelná oddanost 8 

 
Z toho plyne, že vztah, kde existuje násilí v jakékoliv podobě, je vždy vztah 

nerovnoměrný. Jeden má moc a druhý se podřizuje. Partner, který je objektem 

násilí, díky sociální izolaci, materiální závislosti a ostatním faktorům postupně 

začíná věřit, že ten druhý je silnější, lepší, a proto má na takové chování právo. 

Myslí si, že důvodem partnerovy věčné nespokojenosti je jeho špatné či 

nevhodné chování. Ustupuje a snaží se jak může, ale nefunguje to. V takovém 

vztahu ten, který je objektem násilí, odevzdává postupně svoji osobní moc a 

svobodu - nebo spíše schopnost rozhodovat o sobě samém, o svém životě - 

tomu druhému - agresorovi. Nejdříve je to z lásky, později proto, aby byl klid a 

ještě později se z toho stane životní styl. 

 

Většinou jde o postupný proces, který začíná nenápadně a stejně nenápadně 

pokračuje. Nikdo nemá stoprocentní jistotu, že toho bude uchráněn. U některých 

jedinců je pravděpodobnost vzniku domácího násilí větší v závislosti na 

                                                 
8 Materiály pro výcvik pracovníků DONA linky BKB, získané z příručky pro pomáhající 

profese Pomoc obětem a svědkům trestných činů,  od Ludmily Čírtkové, Petry Vitoušové a kol. 
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individuálních osobnostních dispozicích, které se vyvíjely v původním 

rodinném prostředí a na dalších okolnostech, které ovlivňují vývoj osobnosti. 

 

Určitým vodítkem, jak určit, kdo je ve svém postavení natolik oslaben, že se 

snadno může stát obětí, je chování těchto obětí,  které vykazují některé společné 

charakteristiky. 

 

Mezi ně patří: 

Sociální postavení: 
 

�   Žádná nebo nedostatečná možnost vlastního materiálního zabezpečení, 

materiální prostředky jsou často zcela pod kontrolou agresora 

�   S tím souvisí nutnost společného bydlení a malá možnost najít bezpečný 

úkryt před agresorem 

�   Právně nevyřešené partnerské soužití, péče o děti a majetkové poměry 

�   Nedostatečná schopnost orientace v sociální síti spojená s nízkým právním 

vědomím 

�   Sociální izolace, oběti mají velmi málo kontaktů mimo rodinu 

 
Psychický stav: 
 

�   Dlouhodobá emocionální frustrace 

�    Žádné sebevědomí 

�   Ztráta respektu k vlastní osobě, a tím i neadekvátní záporné 

sebehodnocení, které nacházíme prakticky ve všech osobnostních 

aspektech 

�    Nejistota, nerozhodnost 

�    Zkreslené vnímání a myšlení a z toho plynoucí pokřivená měřítka 

normality 

� Výrazně oslabené schopnosti samotného rozhodování 
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�    Generalizovaný pocit strachu, blokující energii potřebnou ke změně 

�    Pocit neschopnosti převzít odpovědnost za vlastní život a život svých dětí 

�    Prožívání pocitu bezmoci, rezignace 

�    Silně ambivalentní vztah k agresorovi, strach z něho a zároveň 

emocionální, ekonomická a sociální závislost 

�    Vyčerpanost a únava 

�  Časté somatické a psychosomatické příznaky (ekzémy, bolesti zažívacího 

ústrojí, nechutenství, migrény, bolesti páteře…) 

�    Depresivní prožívání nebo depresivní onemocnění 

 
Verbální projevy: 
 

�   Popírání viny agresora – oběť násilí agresora omlouvá, zdůrazňuje vnější 

okolnosti, které měly vliv na vznik násilí jako alkohol, nemoc, ztráta 

zaměstnání,  nešťastné dětství… 

�   Minimalizace následků – týraná oběť často udává jiné příčiny svých 

zranění, popírá závažnost situace, má tendenci týrání minimalizovat, 

bagatelizovat útoky a zlehčovat jejich nebezpečnost 

�   Nevěří v možnost účinné pomoci – dlouhodobě týrána oběť odmítá pomoc, 

má pocit, že z její situace není východisko, často se k partnerovi opakovaně 

vrací 

�   Pokřivené vnímání reality – vnímání reality prostřednictvím zkreslených 

obrazů o sobě a okolním světě, které jsou výsledkem manipulací agresora. 

Přijetí takového obrazu o sobě jí pomáhá porozumět vlastní životní situaci, 

sebe vnímá jako bezvýznamného člověka a lépe tak rozumí utrpení, kterému 

je vystavena. Snadněji chápe, že si nic nezaslouží, a tak o sobě také vypovídá 

 
Identifikace s agresorem: 
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Jev, který se objevuje u obětí týrání obecně a souvisí s emočním prožíváním, 

pokřiveným vnímáním reality a patří do oblasti tzv. psychických obran. Oběť se 

identifikuje s agresorem, vytváří emocionální vazbu, která jí umožňuje 

porozumět tomu, co se děje a dát své situaci smysl. Jedná se o složitý 

psychologický proces, jehož varianta byla v nedávné době popsaná u obětí 

únosů jako tzv. stockholmský syndrom. Oběti agresorovi rozumí a chápou 

příčiny jeho chování. Ztotožní se s ním a sympatizují s ním. 9 

 

Podle obsáhlého výčtu charakteristik oběti je možné spíše pochopit, čím 

vším si oběť prochází. Když k tomu připočteme, že se svým trápením zůstává 

většinou sama, je až neuvěřitelné, že takovou zátěž, jak fyzickou, tak 

psychickou, vůbec může unést. Největším nepřítelem samotných obětí je izolace 

a nemožnost sdělení někomu dalšímu o své situaci. Později, když se taková 

šance svěřit se někomu vyskytne, už oběť nevěří, že je u ní možná záchrana a 

rezignuje. V této souvislosti na nás doléhá se svou celou tíhou destruktivní 

energie agresivního chování a agresivity. A právě proto se v další kapitole budu 

zabývat agresí jako takovou.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

9 Publikace MPSV zpracovaná ve spolupráci s Psychosociálním centrem Acorus, 
o.s..Studijní materiál o problematice DN pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně-
právní ochrany dětí. Str. 33-35 



 

27 

4. Co znamená agrese a její smysl 
 

Kdybychom měli posuzovat a hodnotit agresi jako takovou, nejdříve 

musíme nahlédnout do říše zvířat.  Agresivní chování u zvířat nemá jenom 

negativní dopady, ale bývá velmi důležité pro zachování druhu nebo jedince. 

Proto se vůbec agresivní chování vyvinulo. 

 

Od biologických kořenů lidského chování, které se projevují nejzřetelněji 

při spontánních reakcích, bychom se dostali k psychickým mechanismům, 

které jsou složitější, protože do nich vstupuje vědomí. A také je to na úrovni 

společenského a kulturního soužití. Kultura vlastně oslabuje biologické 

mechanismy, které mají výrazně selektivní charakter, a přesto právě člověk se 

díky kultuře vyznačuje největším barbarstvím. V tom je podivuhodný paradox 

– jako by kultura vlastně přírodu pořádně potrestala za to, co způsobila, když 

dala vzniknout člověku. Tím, že agresivita přestala být regulována přírodními 

mechanismy, třeba ritualizací, uvolnila v lidském společenství mechanismy, 

které jsou vlastně sebezničující.  Ale vše i u člověka začalo instinkty.  

 

 

4.1.  Instinkty a stránky zla v pozitivním smyslu  

 
Vždy, když slyším slovo instinkt, představím si pudovou reakci, na základě 

které jednáme automaticky a nelze to rozumově vysvětlit.  V náš všech jsou 

pudy, které se ve vypjatých životních situacích projeví,  a tak je potřeba o nich 

mluvit, protože v našem životě mají své opodstatnění, protože nám dokážou 

zachránit život.  
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„Základní instinkty, respektive též pudové teorie rozeznávají až sedm 

různých typů agrese, jimž bývají někdy ještě přiřazovány odpovídající oblasti 

v limbickém systému mozku. Vedle teritoriální agrese jsou dále agrese rivalská, 

kořistnická, agrese vyvolávaná podrážděním nebo vzrušením, agrese vyvolaná 

strachem, instrumentální a mateřská.“ 10 

 

Konrád Lorenz, nejznámější představitel teorie vrozené agrese, ve své knize 

„Takzvané zlo“, považuje agresi za normální živočišný pud. K ničivé agresi 

dochází podle něj chybným fungováním tohoto pudu. Z rituálu osobních útoků 

či hrozeb odvozuje Lorenz dokonce i lásku a všechny osobní vztahy.  Na tomto 

základě nabízí také možnost řešení nebo preventivní obrany proti nežádoucí 

násilné nebo ničivé agresi. Cestu vidí v maximální ritualizaci všech 

potencionálních mezilidských konfliktů tak, aby tyto byly buď zcela 

eliminovány, nebo alespoň výrazně zmírněny a otupeny.  Příkladem takových 

ritualizačních ventilů mohou být různá sportovní zápolení, hry, soutěže, humor 

či mírová měření sil na poli vědy,  techniky a pod. Obecně zde platí staré 

známé heslo: „Kdo si hraje, nezlobí“.11   

 

4.2.  Jaká je role prostředí na lidské chování 

 
Další alternativní přístup k problému agrese vychází z toho, že prakticky 

všechny vzorce lidských reakcí a chování se dají naučit – a to jak cílenou 

„drezurou“, tak i životními zkušenostmi a reflexí vlastních omylů. Podle této 

teorie jsou typickými spouštěči agrese dvě příčiny: frustrace a pocit ohrožení 

nějakým nebezpečím. K násilí dochází v případě, že jedinec z dané situace 

nevidí žádné jiné východisko a také tehdy, jestliže násilí už někdy za 

                                                 
10 DAHLKE, Reudiger. Agrese jako šance. Psychická podstata zdravotních problémů a 

onemocnění. str. 24 
11 Dahlke Ruediger. Agrese jako šance. str. 25 
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podobných okolností úspěšně prožil. Tento model může v extrémní podobě 

vést až do roviny, v níž se lidé stávají takřka neomezeně objektem vnější 

manipulace.  Člověk je pak prakticky v jakémkoliv prostředí loutkou, 

ovládanou okolím.  

 

To upevňování pocitu, že jenom agresí se něco dosáhne,  je už u malých 

dětí,  a to dokonce prostřednictvím svých rodičů. Aby děti nebyly agresivní, 

jsou v tom duchu většinou vychovávány jen agresivními metodami. Tato 

metoda má však opačný efekt. Výchovný prostředek tak bohužel v lidském 

chování nabývá větší důležitost než samotný výchovný cíl.      

 

Obecně platí, že čím dříve jsou děti vystaveny týrání, a čím je toto týrání 

brutálnější, tím více se stávají na svých trýznitelích závislými, tím komplexněji 

je lámána a drcena jejich dětská vůle, znásilněna jejich duše, a tím spíše 

trýznitelé interpretují své násilí jako cosi normálního a logického. Tím 

pravděpodobněji dojde po letech k recidivě takového konání, když jej 

momentálně týrané děti použijí ve stejné nebo ještě větší míře v budoucnosti 

proti svým potomkům a rodině. Lidé sami zlomeni a zdrceni tak budou znovu 

lámat a drtit jiné lidi a to platí pro děti i pro kohokoliv dalšího. Ve výsledku se 

oběťmi nežádoucí agrese stávají všichni: trýznění, ale i jejich trýznitelé, 

kteří se nenaučili řešit kritické životní okamžiky jiným způsobem. Násilná 

podoba agrese je předávána z generace na generaci a zdá se, jako by na 

světě neexistovalo nic, co by tuto obludnou spirálu dokázalo přerušit. 

Potvrzuje se tím i všeobecně známá zkušenost, že násilí je nakažlivé podobně 

jako infekční nemoc. Pokud navíc působí zahaleno v navenek honosném šatu 
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morálky, spravedlnosti, nebo dokonce práva, může velmi rychle vyvolat 

doslova epidemii.12 

 

Tento systém, který sám sebe posiluje, protože ani násilní agresoři, ani 

jejich oběti se proti němu nedokážou vzepřít, činí veškeré případné zásahy 

zvenčí (např. státu) do narušené rodiny velice problematickými. Terapie u 

těchto rodin je obtížná podobně jako ve velkém měřítku státu a mezinárodní 

politiky. Jak narušená rodina, tak vnitřně nezdravý stát se veškerým vlivům 

zvenčí úporně brání.   

 

Použití násilí je krátkozraká strategie, která sice v počáteční fázi může 

přinést určitý úspěch, ale dříve nebo později se nakonec obrátí proti původnímu 

záměru. Svádí totiž k rutinnímu opakování a citovému otupění, což následně 

vyvolává jeho další eskalaci a nárůst míry brutality. Tvrzení, že násilí může 

něco definitivně vyřešit, je čirý nesmysl. Zabránit jakémukoliv násilí lze 

pouze za předpokladu pochopení jeho skutečných  zdrojů a příčin, které je 

pak s patřičnou znalostí věcí a v jisté časové perspektivě nutno eliminovat. 

Teprve potom násilí ztratí svůj vyživovací systém a ustoupí ze scény. 13 

 

4.3.  Agrese a násilí v dnešní době 

 
Rčení, že správný muž musí mít alespoň zčásti bojovného ducha, je 

oprávněné, když se používá  ve správné míře. Co je fenomén mužnosti?  Zde se 

shodují feministická hnutí a také odborníci zabývající se mužským typem 

chování a jeho důvody v tom že,  dominance a schopnost prosazovat se jsou 

důležitou součástí tradičního obrazu mužské úlohy ve společnosti. Obecná 

                                                 
12 DAHLKE, Reudiger. Agrese jako šance. Psychická podstata zdravotních problémů a 

onemocnění. str. 34 
13 Dahlke Ruediger. Agrese jako šance. str. 35.  
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představa o mužnosti je totiž založena na názoru, že jsou muži silnější a 

mocnější než ženy. Správný muž se vyznačuje právě tím, že je schopen být 

všude a za jakýchkoliv okolností nad věcí. Totiž muži, jejichž chování je 

agresivní, si mohou být jisti nejméně v jednom: splňují obecná společenská  

očekávání a předsudky.  Další studie násilných a agresivních mužů ale také 

prokázala, že jednou z příčin jejich agrese je to, že nemají nad svoji ženou 

žádnou moc, nebo dokonce naopak – že  ji mají tyto ženy nad nimi.14    

 

V tomto kontextu lze ale říct, že situaci ve společnosti mají více v rukou 

muži. Když se podíváme do politických řad, do řad výkonných orgánu státní 

moci a správy všude vidíme ve větší míře zastoupeny právě je. To tedy 

znamená, že mají dostatečně dobře ve svých rukou vývoj a vliv na vytvoření 

názoru a na budoucí obraz mužnosti a mužství. V tomto případě by si měli 

uvědomit, že i když jejich život je pod určitým tlakem, nebo mají velkou 

zodpovědnost, není to omluvou ani důvodem pro násilné a agresivní chování  

ve vztazích.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Buskotte Andrea. Z pekla ven. Žena v domácím násilí. str. 71   
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5. Profil pachatele 
 

Vzhledem k tomu, že domácí násilí nesouvisí s věkem, vzděláním, světovým 

názorem, vírou, sociálním statutem ani ekonomickým postavením, je velmi 

těžké popsat jednoznačnou charakteristiku agresora. Rámcově lze jedině 

vymezit okruh rizikových faktorů a vlastností, které způsobují agresivní chování 

nebo mohou být spouštěcím mechanismem vzniku násilného chování. 

 
Povahové rysy násilných osob se někdy přibližují k povahovým rysům, které 

můžeme najít v anamnéze při poruše osobnosti. Zjevný je u nich egocentrismus, 

proradnost, absence pocitů viny a studu, impulzivita, schopnost manipulovat 

druhým. Typičtí pachatelé domácího násilí vedou dvojí život. To, co jim chybí, 

je: empatie, altruismus, tolerance, pochopení pro slabší. Platí na ně tvrdší  

postup, jelikož mají pragmatický přístup k zákonům.15  

 

Náš známý psycholog Petr Šmolka rozlišuje v situacích domácího násilí 3 

základní zdroje agresivního chování násilníka: 

-    trvalé osobnostní založení, které je výrazně ovlivněno dědičností a 

výchovou 

-   drobná mozková poškození – v tomto případě násilník zpětně pociťuje 

lítost nad svým chováním,   někdy může mít i amnézii na násilnou epizodu. 

Tuto poruchu lze ovlivňovat vhodnou léčbou u neurologa nebo psychiatra 

-   dynamické reakce, tj. vzájemné působení obou partnerů – střídá se 

provokace a reakce. Tady platí, že oběť je v submisivním postavení, ale 

provokuje agresora jakoukoliv reakcí (cokoliv udělá, je špatně)16 

 

Bílý kruh bezpečí charakterizuje násilníka takto: 

                                                 
15 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie.str. 65 
16 MACH, Jan., ŠMOLKA, Petr. Když vás trápí někdo blízký. 
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„Násilníci pocházejí ze všech sociokulturních, etnických, rasových a 
náboženských skupin. Chování násilníků doma se velice liší od jejich chování na 
veřejnosti, jsou extremně žárliví a majetničtí, kontrolují své partnerky, 
pokoušejí se partnerku izolovat od rodiny a přátel, zastávají tradiční představu 
o roli muže ve vztahu, často je přítomen alkohol a jiné drogy, z násilí viní 
partnerku, nebo návykové látky, zlehčují závažnost způsobeného násilí.“17 

 

 

Podle L.W. Shermana (The Specific Deterent Effects of Arrest for Domestic 

Assault. In: American Sociological Review č. 2 1984 str. 261) ze známeho 

projektu „Minneapolis-experiment“ z roku 1982 lze rozdělit pachatele 

domácího násilí na 2 velké skupiny: 

1. Sociálně problémoví násilníci, kteří páchají násilí jak na veřejnosti, tak 

doma a mají záznamy v rejstříku trestů 

2. Násilník „dvojí tváře“. Podle zahraničních výzkumů jde o muže, kteří si 

vytvořili vlastní obraz dokonalého muže, silného, úspěšného, který dokáže 

finančně zabezpečit rodinu. Protože ale ve skutečnosti nesplňuje tato kritéria, 

propadá frustraci a nespokojenosti se sebou samým, která se demonstruje 

cíleným násilím proti členům rodiny. 

 

První skupina má osobnostní rysy více-méně shodné s pachateli trestných 

činů, druhá skupina je charakterizována dle různých autorů přibližně takto: 

Pachatelé domácího násilí se vyznačují selektivně tyranizujícím chováním, 

které poukazuje na existenci kontrolních mechanismů. Mají dvě stránky 

osobnosti – veřejnou a soukromou. Jejich stížnosti jsou triviální, emocionálně 

nabité, dle jejich přesvědčení jsou oni viktimizováni ženami, protože ženy 

nedělají co oni chtějí. Pachatelé domácího násilí jsou většinou osobnosti 

s nízkou sebeúctou, ale vysokou sebedůvěrou, věří v nadřazenost mužů, 

                                                 
17 Materiály BKB z výcviku pracovníků na Dona lince   
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určenou rolí muže v rodině. Za jejich činy může někdo jiný (nemají náhled). 

Své jednání popírají a bagatelizují.
18

  

 

Ačkoliv formy domácího násilí jsou popsané v různých publikacích 

odborníky velice dobře a toto téma lze dnes považovat za uzavřené a výzkum 

pokročil dál, poznatky o nich dnes patří ke klíčovým. Jejich dobrá znalost je 

nezbytná pro ty, kteří přicházejí s domácím násilím do kontaktu.  Identifikace 

forem domácího násilí v každém jiném případě ukazuje jasný obraz o chování 

násilné osoby.  Veškeré další kroky policie, justice i sociálních služeb pro oběti 

a pachatele se musí odvíjet od zjištěných informací o tom, jak se domácí násilí 

v daném vztahu projevuje.  

 

5.1.   Klasifikace násilných partnerů 

 
Klasifikace neboli typologie násilných partnerů představují otevřený 

problém. Spolehlivý přehled různých typů násilníků je v mnoha ohledech  

důležitý především pro praxi.  Co je násilník zač a jak je u něj partnerské násilí 

motivováno, hraje důležitou roli při prevenci rizika dalšího násilí. Navzdory 

této naléhavé potřebě praxe neexistuje zatím všeobecně akceptovaná a 

empiricky ověřená typologie osob, které se dopouštějí domácího násilí.  Pro 

tento neuspokojivý stav existuje vysvětlení, že provádět potřebné empirické 

výzkumy na celé populaci domácích násilníků je značně obtížné. Výzkumníci 

nemají přístup k celé skupině osob, které se dopouštějí různých typů  takového 

týrání.  

 

Podle statistických údajů se zhruba 80 % mužů v celkové populaci vůbec 

nedopouští vztahového násilí, které by mělo charakter domácího násilí. 12% 

                                                 
18 Materiály BKB z výcviku pracovníků na Dona lince   
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mužů se občas uchýlí k projevům, které lze označit jako domácí násilí a 8% 

mužů se dopouští vážného domácího násilí. Někteří experti tvrdí, že i těch 8% 

představuje dostatečně velkou skupinu na to, abychom mohli konstatovat, že 

domácí násilí tvoří vážný sociální problém, ale naopak tvoří příliš malou 

skupinu, abychom tento problém mohli vysvětlit pomocí širokospektrálních 

sociologických nebo genderových teorií. .19 

 

Hodně expertů z řad psychologů často uvádělo za příčiny domácího násilí 

psychické problémy, nejčastěji poruchu osobnosti. V 90. letech se v důsledku 

různých tlaků (i politických) prosazuje tendence k depatologizaci domácích 

násilníků. Objevují se studie, že značný počet násilných partnerů (více než 

40%) nelze zařadit pod psychické diagnózy. Např. tým vedený Gottmanem 

(1995) upozornil na 2 základní typy násilníků: 

 

1. Instrumentální – vyznačuje se antisociálním založením, agresivitou a 

sociálním sadismem, což znamená, že uplatňování krutosti ve vztahu 

k partnerce není vázáno na sexuální vzrušení. Bývá problematický i mimo 

soukromou sféru, má obecné zvýšený sklon k agresivnímu jednání,  činům, 

autoritám...   

 

2.  Impulzivní – při explozích násilí je psychofyziologicky nabuzen, 

v průběhu incidentu je jeho chování impulzivní, jedinec se špatně kontroluje. 

Impulzivní typ je emocionálně nepříjemně naladěn a charakterizuje ho 

úzkostná vazba k partnerce, na níž je závislý. V ostatních sociálních kontaktech 

projevuje spíše pasivitu. Může mít i některé znaky hraniční osobnosti.  

 

                                                 
19 Čírtková Ludmila Moderní psychologie pro právníky..str.36-37 
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Zmíněné dva typy však vykazují různě závažné stupně povahových 

zvláštností, a proto se v konkrétním případě připouští i diagnóza anomální či 

psychopatické osobnosti.  K oběma typům patří zhruba 50 % domácích 

násilníků. Zbývající polovina se řadí do kategorie „ostatní“. Jejich chování se 

projevuje jen v partnerském vztahu, proto se jim říká též „family only“, nebo 

„overcontrolled“. Pro okolí a veřejnost jsou nenápadní a bez problémů zvládají 

své sociální role v zaměstnání, v širší rodině i na veřejnosti.  

 

Zajímavý a originální přístup ke klasifikaci zvolil Holtzworth-Munroe 

(1994) a jeho tým. Místo výčtu typů se zaměřil na psychologický profil osoby, 

která se dopouští domácího násilí. Na rozdíl od předcházejících teorií zvolili 

jiný teoretický základ. Opřeli se o psychologické teorie osobnosti a rozlišili dva 

druhy faktorů, totiž distanční a proximální. 

 

Distanční: 

- genetické vlivy (temperament) 

- zkušenosti v dětství (například zneužívání v dětství, asistování DN mezi 

rodiči) 

- zkušenosti ze skupin vrstevníků (například experimentování s drogami 

nebo jejich zneužívání) 

 

Proximální: 

- vazba k druhým osobám (empatie, vztahová závislost) 

- impulzivita (definovaná jako neschopnost zvládnout výbuchy hněvu) 

- sociální dovednosti (schopnost interpretovat korektně záměry druhých, 

asertivita) 



 

37 

- postoje vůči ženám 

- postoje vůči násilí20 

 

U jednotlivých násilných osob se mohou vyskytovat různé kombinace 

těchto faktorů. Jejich popis umožňuje identifikovat přesný psychologický profil 

násilníka, který je důležitý pro terapii zneužívající osobnosti a také násilníka. 

 

Pro účely orientačního posouzení násilné osoby se mezitím v praxi ustálila 

poměrně jednoduchá a obecně srozumitelná klasifikace. Nemá konkrétního 

autora, nevznikla jako produkt vědeckého empirického zkoumání. Pochází 

zřejmě z diskusí expertů. Nemá ani jasně definovaná kritéria nebo empirické 

ověření. Zdá se však, že je pro praktiky, kteří musejí řešit živé případy 

domácího násilí,  užitečná. Zahrnuje následující varianty  násilníků: 

 

• osoba dvojí tváře bez výrazných příznaků psychopatologie, která 

produkuje problematické, násilné chování pouze ve svém soukromí, 

ve vztahu k blízké osobě (partnerce) 

• obecně násilná osoba, u které se vztahové násilí kombinuje s dalšími 

problematickými (antisociálními) sklony i mimo jadernou rodinu. 

• násilník, u kterého dominují problémy závislosti (alkoholismus, 

drogový abúzus, závislost na hracích automatech), s nimiž je DN úzce 

spojeno 

• násilník s psychickou zátěží (tj. s výraznými symptomy poruch 

osobnosti)21 

                                                 
20 Čírtková, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. str. 38-39 
21 Čírtková, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. str. 39-40  
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Tato klasifikace je názorná a srozumitelná odborníkům z různých oborů a 

profesí. Je také vhodná pro základní intervenci a poradenství poskytované 

ohrožené osobě a také umožňuje odhadnout rizikovost domácího násilí. 

Naznačuje, jakým směrem by se měla ubírat terapie násilné osoby.  

Psychologické studie považují psychopatologické násilníky za  vyšší rizikovost 

domácího násilí. Osobní zvláštnosti a poruchy zakládají pesimistickou 

prognózu ohledně možnosti záchrany partnerského vztahu.  Jestliže tyran není 

připraven přijmout zodpovědnost za své jednání, nepřijímá vinu a současně 

není motivován ke změně chování v partnerské interakci, je šance na ukončení 

násilného chování minimální. V tomto případě nebude účinné ani opatření 

institutu vykázání.  

 

Výzkum typů nebo psychologických profilů osob, které se dopouštějí 

domácího násilí na svých partnerech, pokračuje. Jeho hnacím motorem je 

snaha vyvinout adekvátnější teorie příčin domácího násilí a hlavně účinnější 

terapie pro násilné osoby. 

 

V této kapitole bylo ukázáno, jak není možné jednoznačně popsat osobnost 

a typ pachatele, i když použijeme různé psychologické, sociologické nebo 

kriminalistické teorie nebo studie. Vše nasvědčuje tomu, že daleko lépe 

poznáme chování a prožívání obětí, než pachatelů.  A právě proto je 

nebezpečnost domácího násilí obrovská.  V další kapitole jsem se snažila 

popsat negativní dopady na celou společnost.   
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6. Proč je domácí násilí tak nebezpečné 
vzhledem k oběti a společnosti 

 
 
Domácí násilí je nebezpečné jak pro oběť, tak pro společnost, protože je 

nejrozšířenější z hlediska výskytu, je nejméně kontrolované z hlediska latence 

a nejvíce podceňované z hlediska závažnosti a jeho frekvence (z hlediska 

dopadu, účinku a četnosti). Je důležité, kdo ty rány způsobil (osoba blízká, 

nebo někdo cizí). Osoba, která má chránit, najednou ubližuje.  

 

Jedna americká studie uzavřela svůj výzkum rodiny tak, že kromě armády 

v době války je rodina nejnásilnější společenskou jednotkou, která se vůbec 

vyskytuje. Domácí násilí v pravém slova smyslu není typické pro primitivy – 

jenom jako přímé násilí, které je hned viditelné a čitelné. Hlavně lidé 

s vysokým IQ zneužívají své schopnosti pro rafinovanost nepřímé agrese, 

citové týrání nebo psychické vydírání. Mechanismy chování násilníka 

v situacích domácího násilí vedou k psychické i fyzické devastaci oběti. Jde o 

promyšlené podlomení psychiky, její emocionální, ekonomickou a sociální 

deprivaci, morální oslabení, ztrátu sebedůvěry, neschopnost jednat. Důsledky 

takových jednání pak vedou k reakcím, které jsem již popsala v předchozí 

kapitole.22 

 

6.1.   Proč se oběti nebrání 

 
Domácí násilí se vyvíjí postupně a spolu s  tímto vývojem se upevňuje moc 

a nadvláda násilníka a závislost oběti na něm.  Vývoj domácího násilí a moci 

                                                 
22 VOŇKOVÁ Jiřina – HUŇKOVÁ Markéta. Domácí násilí v českém právu z pohledu 

žen. Str. 62  
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agresora je možné rozdělit do několika fází, které navazují na sebe a opakují se 

i několik let.  

 

První fáze – vymývání mozku: 

V této fázi se vytváří závislost oběti a princip moci a bezmoci. Tato fáze je 

někdy nazývána líbánky. V souvislosti s domácím násilím tuto fázi můžeme 

nazvat spíše vymývání mozku. Partnerské vztahy, ve kterých později propukne 

domácí násilí, bývají jako všechny ostatní. Muži bývají ke svým partnerkám 

pozorní, milí a často jsou dobrými společníky. Oběti zpětně popisovaly tuto 

část života jako nejšťastnější ve svém životě. První náznaky se projeví, jakmile 

partner začne přesvědčovat partnerku, aby namísto původně plánované 

návštěvy kamarádky byla doma jenom s ním. Tady pocítí partnerka první 

pocity viny, že on jí tak miluje a ona chtěla jít za kamarádkou.  Podobně vnímá 

žena žárlivost a kontrolu a považuje ji za projevy velké lásky. Postupně začne 

omezovat schůzky a většinu volného času tráví v přítomnosti milovaného.  

 

Cílem agresora v této fázi je podvědomě dovést ženu do stavu fascinace 

sebou samým, pobláznění, bezvýhradného a dobrovolného přizpůsobení se. 

V této fázi muž postupně připoutává oběť k sobě, získává nad ní nadvládu, 

paralyzuje ji a psychicky spoutá.  Žena postupně jedná a myslí jinak, než je její 

přirozenost, svět vidí očima partnera. V tento moment získává agresor plnou 

moc nad obětí. 

 

První fáze je na veřejnosti vnímána velice pozitivně, protože se všem pár 

jeví jako zamilovaný a mnohé ženy jim závidí jejich vztah. Pravidelný 

doprovod ženy do práce a z práce se pro všechny jeví velice pozitivně.  Tady 

jde ve skutečnosti ale o doprovod z důvodu kontroly jejího času. 
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Druhá fáze – vytváření napětí:  

Když žena začíná pociťovat, že kontrola se stupňuje do té míry, že už ji i 

ona vnímá jako nepřirozenou, začínají se objevovat první problémy. Napětí 

začne vzrůstat, agresor je podrážděný a oběť nechápe, co jeho reakci vyvolalo. 

Začínají se objevovat jízlivé poznámky, žena se raději stáhne, jen aby udržela 

ve vztahu klid. Doufá, že partner bude opět milý a pozorný. Protože nerozumí 

taktikám partnera, obviňuje sama sebe a snaží se být dokonalejší a poslušnější. 

Ale následuje ještě nepřátelštější chování a verbální a neverbální komunikace 

není v souladu. Agresor má nepřesný komunikační kód, oběť nikdy neví, co 

její partner vlastně po ní chce. Je pak osočována a urážena, že nikdy nic 

nechápe… 

 

To vede ke znejistění oběti, neví na čem je, má dojem, že je neustále mimo 

realitu.Tento stav má veliký vliv na její duševní rozpoložení a destabilizuje ji. 

Neví co je pravda, zda skutečně nepřehání. Oběť je v této fázi úslužná, uctivá, 

pečující. Agresora poslouchá, protože se bojí slovních útoků. Doufá, že ji 

partner ocení a bude ji mít rád.  

 

Třetí fáze – týrání: 

Verbální agrese se stupňuje a přenáší se i na veřejnost. Vzhledem k tomu, že 

muž zná slabá místa své partnerky, daří se mu na ně útočit, zesměšňovat ženu 

ve společnosti, dokazovat její nižší inteligenci, vysmívat se jí… Oběť se snaží 

předejít konfliktům a ustoupí, omlouvá jednání partnera a snaží se vše 

urovnávat. 

 

V této fázi ztrácí agresor sebekontrolu a verbální násilí přechází 

v brachiální. Násilí je chladné, ničivé, opakující se. Oběť se snaží ustupovat, 

vytváří složité strategie, aby tomu předešla a zabránila eskalaci násilí. Nikdy jí 
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to ale nevyjde,  protože neví, co agresora rozčílí a kdy ji napadne. Agresor vinu 

za své útoky přenáší na oběť nebo na okolí, jako ztrátu zaměstnání, 

alkohol…Když se oběť vzepře, označí ji agresor za viníka a upozorní na její 

agresivitu, hysterii nebo ji vydává za psychicky nemocnou. Oběť se cítí vinna a 

dochází k oslabení jejích obranných reakcí. 

 

Čtvrtá fáze – sliby a líbánky: 

Tato fáze se s určitou změnou podobá fázi první. Muž se omluví, slibuje, že 

se už tak násilnicky nikdy nebude chovat a je milý a pozorný. Oběť velice ráda 

uvěří jeho slibům a odpustí mu. Nějakou chvíli je skutečně klid, ale situace se 

brzy začne opakovat. 

 

Veliký problém a nebezpečí představuje skutečnost, že s každým 

opakujícím se kruhem násilí vzrůstá brutalita útoků a fáze týrání je delší na 

úkor fáze líbánek. Nepřetržitě se střídá napětí, týrání a sliby a to ženu 

paralyzuje, už nemá sílu vzdorovat. Kruh se uzavřel. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Studijní materiál o problematice DN pro pracovníky OSPOD 
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7. Prevence a práce s násilnými partnery 
 

Proto, aby bylo možné začít vůbec nějakou terapii, nebo navrhnout postup, 

při kterém by bylo dosaženo pozitivních výsledků, je potřeba znát všechny 

okolnosti vzniku domácího násilí. Ale není to jenom o tom, že dokonale známe 

z literatury a z několika případů z praxe mechanizmy vzniku domácího násilí. 

To podstatné je uvědomit si specifikum každé rodiny.  Každá rodina má svůj 

způsob života a fungování a používá odlišné rodinné vzorce a tradice.  Každá 

rodina má svůj vlastní příběh.  Vše, co jsem do této chvíle popsala, je jenom 

základ pro to, aby se mohla vyvinout další fáze, a to fáze pomoci.  

 

7.1. Primární prevence 

 
Prevence v kontextu domácího násilí je velice zásadní i z pohledu 

celospolečenského náhledu na tento fenomén.  Už od dětství je potřeba 

připravovat děti k jednání, které při prosazování svých zájmů a cílů nezasahuje 

do práv jiných, nebo zvládání svých negativních emocí, které by mohly 

poškodit jiné.  Ukazuje se, že je potřeba umět oddělit zdravé prosazování se od 

dravého jednání „jít přes mrtvoly“.  Dravost v dnešním světě je přítomná všude 

a nenahrává takovému chování jako je altruismus, kooperace, empatie, umění 

kompromisu, nebo dokonce pokora. V této celospolečenské atmosféře naučit se 

vyrovnanému partnerství, jako je sdílení povinností, oboustranná zodpovědnost 

ba dokonce umožnění osobní svobody pro lepší rozvoj duševního klidu a 

pohody pro společný rodinný život,  je opravdové umění a zaslouží uznání.  

 

V této oblasti hraje velkou roli rodina a škola. Ve škole jsou rozšířené    

programy prevence proti šikaně a různým situacím, ve kterých se dítě nebo 

mladý člověk cítí ohrožen nebo různě omezován. Školení a besedy jsou 
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realizovány prostřednictvím Policie, občanských sdružení a jiných státních a 

nestátních institucí. Je důležité, aby na školách byli poradci nebo 

psychologové, za kterými se dítě nebojí a nestydí přijít, aby si o takových 

nestandardních situacích mohlo popovídat nebo se svěřit, kdyby se něco 

ohrožujícího stalo v jejich vlastní rodině.   

 

Ještě než zmíním preventivní programy a prevence před násilným chováním 

do budoucnosti, je nesmírně důležité vědomí toho, že přirozená prevence je 

v rodině, kde je dítě vychováváno a kde získává různé vzory a podporu svého 

dalšího chování. Také dostatek podnětů pro správný rozvoj osobnosti má své 

opodstatnění.   

 

7.2. Preventivní programy 

 
Je známo mnoho preventivních programů, které jsou zdárně používány 

v různých státech, kde terapie pachatelů již zaznamenala úspěch. Každý stát 

má svůj přístup, který se vzhledem k odlišným kulturním tradicím a 

zvyklostem liší od jiných. Některé z nich uvádím níže. 

 

      Prevence zaměřená na jednotlivce se soustředí na případy, kdy násilí 

mezi partnery tkví v povahových vlastnostech agresora. S násilným partnerem 

je spojováno mnoho psychologických problémů. Škála problémů je ilustrována 

proměnnými, měřenými v osobnostním a vztahovém profilu. Tento nástroj 

měří faktor rizikovosti násilí mezi partnery. Osobní a vztahový profil měří 22 

proměnných: asociální osobnost, hraniční osobnost, depresivní symptomy, 

genderová nesnášenlivost  vůči mužům, genderová nesnášenlivost vůči ženám, 

užívání návykových látek, zvládání stresu, komunikační problémy, žárlivost, 

negativní vlastnosti. Ukázalo se, že všechny vyjmenované vlastnosti mají 
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spojitost s násilím mezi partery (Schumacher, Feldbau-Kohn, Slep Smith a 

Heyman 2001). Mnohé z těchto rizikových faktorů jsou obsažany v léčebných 

programech. Ukázalo se, že například léčba hněvu a jeho zvládání (Novaco 

1975) a kognitivní restrukturalizace působí na změnu přesvědčení agresora, že 

oběť je příčinou násilí. Léčebné programy, kde se agresoři učí řešit konflikty, 

snižovat napětí, pochopit role mužů a žen, vést si diář výbuchu hněvu, jsou 

motivování ke změně a učí se rozlišit škálu sociálně přijatelných výrazů emocí, 

umět se vžít do pocitu obětí, se ukázaly jako velmi slibné pro léčbu příčin 

násilí mezi partnery na úrovni jednotlivce. Přestože se jedná o léčebné 

programy, nepřímo se dotýkají primární prevence, protože léčebné problémy 

mohou být hlavním ohniskem primární prevence.24  

 

Výzkumy primární prevence kriminality stále přibývají. Vznikající oblast 

vývojové kriminologie je považována za základní krok, který by měl položit 

vědecký základ primární prevenci kriminality. Primární prevenci je věnována 

stále větší pozornost i na poli duševního zdraví a sociálního fungování. Do té 

míry, do které jsou tyto programy úspěšné v prevenci mentálních problémů, 

jsou zásadním přínosem prevence násilí mezi partnery, protože s násilím mezi 

partnery je spojováno mnoho duševních problémů, stejně tak jako 

s kriminálním chováním vně rodiny. 

 

Preventivní programy navrhované kriminologickými teoriemi 

Přestože se násilí mezi partnery stalo zodpovědností systému trestní justice, 

dosud bylo provedeno málo výzkumů založených na kriminologických 

teoriích. Kriminologickými teoriemi se myslí ty teorie, které byly vyvinuty, 

aby vysvětlily trestný čin sám o sobě.  V posledních letech se hlavní 

                                                 
24 Smith Martha, Straus A. Murray Crime Prevention New Approaches. Publikováno ve 

Zpravodaj č. 3/2003  
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disciplinou odborníků zabývajících se násilím mezi partnery stala psychologie, 

která se stala společně s kriminologickými teoriemi velkou bankou 

empirických dat, na kterých je možné založit programy primární prevence.  

 

Mezi tyto teorie patří: 

• Teorie odstrašení – tvoří dva procesy snížení kriminality, a to: 

obecné odstrašení a specifické odstrašení 

o Specifické odstrašení – založeno na zkušenosti pachatele, 

který byl potrestán: ze strachu kterým prošel se poučí a 

nerecidivuje 

o Obecné odstrašení – potenciální pachatel ví o případných 

sankcích,  a proto to ani nezkouší 

 

• Teorie napětí – soustřeďuje se na tlak, který společnost vyvíjí na 

jednotlivce tím, že vytváří obraz o správnosti aspirace na dosažení 

kulturních hodnot, avšak neposkytuje prostředky k dosažení, jako 

vysoké platy a stálý příjem 

• Teorie sociálního učení – aspekt násilí mezi partnery, který je 

nejčastěji přičítán procesům sociálního učení, je „mezigenerační 

kruh násilí“ – aplikace násilí naučené v původní rodině ve své nové 

rodině 

• Teorie kontroly trestné činnosti – vychází z předpokladu, že páchat 

trestné činy je přirozenosti každého jedince, a proto je předpoklad 

spáchání takového činu,  pokud mu nebude zabráněno 

• Sociální vazba – pokud neexistuje vazba na konvenční společnost,  

vyústí to v kriminální chování 

• Sebeovládání – k tomu,  aby se člověk vyhnul trestní činnosti 
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• Teorie morálního ospravedlnění – pachatel věří, že chování oběti je 

třeba napravit. Agresoři mají tendence vnímat sebe jako ty, kdo 

napravují morálně pokřivené jednání. Vnější pozorovatel to vnímá 

jako surový nátlak.25  

 
 

7.3. Poradenství pro pachatele 

 
Pro agresory – pachatele domácího násilí existují také různé formy 

poradenství a rozdíly mezi nimi jsou zpravidla dány názorem toho, kdo kurzy 

řídí. Rozlišujeme čtyři základní typy programů:  

Model vhledu  

Tento typ programu se soustředí na charakter agresora a důvody, proč v daných 

situacích reaguje násilně. Rovněž zkoumá míru frustrace nebo deprese agresora 

a případné duševní poruchy, kterými může trpět. Nevýhodou modelu vhledu je 

to, že může být nástrojem, který agresorovi pomůže ke změně, ale neodmítá 

násilí dost razantně a nepovažuje ho za problém celé společnosti a nepodněcuje 

dostatečně ke změně chování. 

Model ventilace  

Tento typ poradenství odrazuje agresory od zadržování hněvu a soustřeďuje se 

na alternativní nenásilné způsoby, kterými může agresor své pocity ventilovat, 

a zabránit tak postupnému nárůstu napětí, který by mohl vést k výbuchu 

agresivního chování. 

Kognitivní behaviorální a psychoedukační model 

Tyto programy se zaměřují na násilí agresora jako na naučené chování, které se 

musí odnaučit. Vyučují se techniky zvládání hněvu. Ale nevýhodou programu 

je to, že agresor který, se ovládat hněv naučí a nebude se uchylovat 

                                                 
25 http://www.domacinasili.cz/redakce/prevence/primarni-prevence-nasili-mezi-partnery ze 

dne 23.10.2009 
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k fyzickému násilí, může mít pořád sklony k ovládání ostatních. Například 

držením v izolaci, nebo využitím ekonomického násilí (neposkytováním 

finančních prostředků). 

Feministický přístup 

V tomto programu je násilí považováno pouze za jeden ze způsobů ovládání 

oběti, pomocí kterého má agresor nad partnerem moc. V kurzech se probírají 

komunikační a asertivní schopnosti spolu s vyučováním nenásilných způsobů 

vyrovnávání se s napětím. Kurzy se také zaměřují na zpochybnění mužského 

panovačného chování a přístupu a jejich cílem je potlačení veškerých forem 

týrání. 26 

 

Takové programy vycházejí z metod vyvinutých v rámci projektu na potírání 

domácího násilí (Domestic Abuse Intervention Projekt v Duluth, Minnesota) 

Tyto kurzy se nejprve objevily v USA, ale pak také v Evropě a rychle se 

rozvíjejí.  

 

Dalším pokrokem je zakotvení poradenství tohoto typu v systému trestního 

práva. Pokud oběť po útoku zažaluje agresora, může být terapie v některých 

případech nařízena soudem. Zde se ale otevírá otázka, zda je terapie v takovém 

případě efektivní, protože agresor do ní vstupuje z donucení. Ale absolvování 

takového programu může být také alternativou místo nástupu výkonu trestu, 

jako možnost podmínečného propuštění.  

 

Probační služba také zavádí tyto programy ve věznicích a dále pro předčasně 

propuštěné pachatele z výkonu trestu. Příkladem takového programu je 

                                                 
26 Conwayová, Helen. Domácí násilí-příručka pro současné i potencionální oběti.str. 125 
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Probační projekt v Edinburghu, který je zaměřen na změnu hodnot, 

přesvědčení a chování, které byly základem pro násilí.27   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Conwayová, Helen. Domácí násilí-příručka pro současné i potencionální oběti.str. 127 
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8. Praktická část 
 

8.1. Kde brát inspiraci a zkušenosti při práci s agresivními 
osobami 

 
Ve svém pátrání po institucích, které pracují s jedinci s problémovým 

chováním při zvládání jejich emocí a agrese v problematice domácího násilí, 

jsem hned na začátku narážela na minimální praktické zkušenosti v České 

republice. Zjistila jsem, že i když otázka terapie pachatelů nebo agresorů byla u 

nás vícekrát projednávaná, koncepčně a systematicky se touto cílovou 

skupinou nikdo  nezabývá. Spíše se jedná o ojedinělé případy, kdy určitá 

instituce nebo terapeut řešil případ agresora.   

 

Proto jsem se rozhodla nejdříve zjistit, jaké mají s touto problematikou 

zkušenosti v jiných státech a poté udělat krátkou sondu i u nás. Jako první se 

prakticky a cílevědomě začaly zabývat otázkou pachatelů domácího násilí 

Spojené státy americké.     

 
 

8.1.1. Zkušenosti s programy v USA 
 

Rozhodla jsem se hned na začátek praktické části popsat zkušenosti 

s programy pro pachatele domácího násilí z USA, jelikož tam jsou experti, 

kteří po několikaletých zkušenostech vypracovali komplexní metodiku přístupů 

a řešení domácího násilí včetně terapeutického působení na pachatele těchto 

činů. Jejich zkušenosti převzaly některé evropské státy. V USA již 33 let 

fungují intervenční a resocializační programy, z nichž mezi nejlépe hodnocené 

patří prestižní program Emerge ve státě Massachusetts, kde program vznikl a 

posléze se rozšířil do ostatních států Ameriky.   
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K tomuto zdroji mě přivedla Mgr. Jiřina Foltysová, která v současné době 

pracuje na disertační práci na téma „Terapie pachatelů domácího násilí“, 

konkrétně na pilotážní sondě stavu tvorby metodik a jejich implementace v ČR.  

Cílem její sondy je popsat současný stav u nás a určit, co je nutné „dovézt“ ze 

zahraničí.  S paní Foltysovou jsem se setkala při mém pátrání po organizacích, 

které pracují s pachateli domácího násilí, nebo se chystají s programem začít.  

Setkání s ní mi bylo velkým přínosem, jelikož paní Foltysová studovala v USA 

a poté absolvovala roční stáž v Bostonu, kde  jezdila s  policií k zásahům proti 

domácímu násilí. Po návratu do ČR vypracovala projekt: Police response to 

domestic violence Brno-Boston, Masaryk University and Boston Police 

Department. Svým projektem přispěla k vypracování metodiky práce pro 

brněnskou policii ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Byla 

organizátorkou on-line internetové diskuse mezi odborníky z USA a ČR.  

V současné době je opět v USA, kde dané programy studuje, a tak její další 

přínos a pomoc může být opravdu značný.  Od paní Foltysové jsem získala 

hodně informací a materiálů ohledně práce policie a ostatních spolupracujících 

institucí v USA. Je jich tolik, že by vydaly na další samostatnou diplomovou 

práci. Z toho jsem vybrala jenom část, kterou bych ráda popsala v následujícím 

textu. 

 

Dr. Adams založil v roce 1977 jako první na světě intervenční program pro 

pachatele domácího násilí. Emerge se kromě intervence věnuje také 

mezinárodnímu výcviku pracovníků a také je informačním střediskem pro 

problematiku intervence u pachatelů domácího násilí a ohodnocování jejich 

nebezpečnosti.  

 

V USA existuje celá řada intervenčních programů zaměřených na pachatele 

domácího násilí. Jeden z hlavních rozdílů je že se některé programy zaměřují 
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pouze na vzdělávání pachatelů. Ostatní poskytují nejen vzdělávání, ale i 

psychologickou intervenci. Programy se také liší v délce trvání intervence. 

Některé jsou krátké (obvykle 18 sezení) a některé trvají i déle (1 rok).  

Intervenční zásah se většinou týká soudem nařízeného programu pro pachatele 

domácího násilí. 

 

V USA umožňuje právní úprava soudům, aby odsoudily pachatele 

domácího násilí k povinnosti účastnit se intervenčních programů, a to tehdy, 

pokud pachatel porušil soudem vydaný „omezující příkaz“ nebo pokud byl 

shledán vinným z napadení partnera. Obvykle je nad pachatelem stanoven 

probační dohled na dobu 1 roku a podmínkou probace je, že musí navštěvovat 

a ukončit certifikovaný intervenční program pro pachatele domácího násilí. 

Pokud program nezačne navštěvovat nebo jej nedokončí, musí zpět k soudu. 

Je-li shledán vinným z porušení podmínek probace, může být poslán do vězení. 

Někdy soud dá pachateli ještě jednu šanci, aby program dokončil. 

 

Pokud je pachatel odsouzen do programu, musí si přečíst a podepsat 

programovou smlouvu, která popisuje všechny požadavky programu. Jedním z 

požadavků je, že se musí zúčastnit nejméně 40ti sezení v délce 2 hodin 1x 

týdně - délka programu je tedy 40 týdnů. Jednotlivé státy unie mají různé 

požadavky na minimální délku programu. Minimální délka v Massachusetts 

(tzn. státu, kde působí Emerge) je 40 sezení. Další podmínkou je, že klient 

nesmí vynechat více než 1 sezení během 2 měsíců, pokud k tomu nemá 

legitimní důvod - např. nemoc potvrzená lékařem. Další podmínkou je, že se 

musí klient aktivně účastnit programu a musí ukončit všechny úkoly mu 

zadané ve třídě i domů. Během skupinových sezení musí ukázat vůli se učit z 

osnov a musí se aktivně účastnit skupinových diskusí. Aby úspěšně dokončil 

program, musí se také zdržet pokračování v násilných činech.  
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     Pokud klient neukončí úspěšně program nebo poruší jakoukoliv podmínku 

programu, pracovník programu zašle dopis k soudu s vysvětlením důvodu, proč 

byl klient z programu vyřazen. Klient je pak předvolán k soudu, kde proběhne 

“probation surrender hearing“ (slyšení na základě porušených podmínek 

probace), kdy může být rozhodnuto o změně probace na nepodmíněný trest 

odnětí svobody,  nebo může dostat pachatel ještě jednu šanci k dokončení 

programu s varováním, že pokud jej neukončí, bude již odsouzen 

nepodmíněně. 

 

8.1.2. Intervenční program Emerge 
 

Intervenční program Emerge se skládá ze dvou fází. V první fázi je během 

osmi dnů sezení používán vzdělávací plán, jehož cílem je vzdělat pachatele 

v těchto oblastech: 

1. co je domácí násilí 

2. co je psychické, ekonomické a sexuální násilí 

3. jak ovlivňuje domácí násilí partnera 

4. jaký vliv má domácí násilí na děti 

5. jaký je rozdíl mezi násilnou komunikací s partnerem a komunikací  

    založenou na vzájemném respektu 

6. jaký typ myšlenek a pocitů vedou k násilí a jak se jim bránit      

 
Během první fáze musí popsat každý svou násilnou minulost alespoň 

dvakrát. A to vše během skupinového sezení. Jeho povinností je zúčastnit se 

osmi sezení  a aktivně se zapojovat do diskusí a cvičení. Na konci všech sezení 

jim vypracuje terapeut hodnotící zprávu a ta se posílá soudu.  
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Druhá fáze programu má 32 sezení. Tato fáze je více založená na 

interaktivním jednání, a to proto, aby poskytla každému zpětnou vazbu týkající 

se jeho násilného chování. Proto je povinností všech účastníků splnit tyto 

úkoly: 

 

Popsat svou minulost v oblasti vztahů 

Během tohoto cvičení je klientovi položeno čtrnáct otázek o každém jeho 

vážném vztahu, který měl se svým partnerem. Důvodem tohoto cvičení je pro 

klienta a ostatní členy skupiny identifikace násilných trendů v jejich násilných 

vztazích - např. žárlivost, sexuální násilí, kritika partnera, nezodpovědné 

nakládání s penězi, kontrola peněz, zanedbávání rodičovských povinností atd.  

 
Stanovení cílů 
Poté, co ukončí klient předchozí fázi, musí identifikovat 5 cílů pro svou 

následující účast v programu. Další členové skupiny, kteří slyšeli o jeho 

předchozích vztazích, mu mohou radit s tím, jaké cíle by měl mít. Po stanovení 

cílů je při každém dalším sezení přednesena stručná zpráva o tom, jak se daří 

cíle plnit.  

 

Muž, který žije odděleně od své ženy, si obvykle dává za cíl, že bude 

respektovat podmínky „omezujícího příkazu“, který mu zabraňuje v kontaktu s 

jeho ženou, že bude navštěvovat své děti (pokud mu to příkaz umožňuje), že se 

vyhne pití nebo zneužívání drog, že bude posílat finanční podporu své rodině, 

pokud mu to soud nařídil, a že se bude věnovat svým koníčkům a přátelům, 

kteří mu pomohou udržet životní styl bez násilí. 

 

Muž, který žije stále se svou ženou, si obvykle dává předsevzetí, že jí bude 

naslouchat, že se vyhne fyzickému i slovnímu násilí, že bude ženu podporovat 

v tom, co chce dělat, že bude zodpovědný a starostlivý otec a že se bude 
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věnovat svým koníčkům a přátelům, kteří mu pomohou udržet životní styl bez 

násilí.  

 

Ohodnocení  

Každý muž se po dobu účasti na programu musí účastnit dvou hodnocení ze 

strany terapeutů - poprvé v polovině programu a podruhé na jeho konci. Během 

tohoto ohodnocení musí promluvit ke skupině o tom, jak se mu daří plnit 

jednotlivé cíle, musí také říci skupině, co bude dělat v budoucnosti, aby se 

vyhnul násilnému chování. Členové skupiny a vedoucí terapeuti se aktivně 

účastní tohoto procesu a dávají klientovi zpětnou vazbu.  

 

Výpovědi o násilí vůči partnerce 

Každý klient musí v průběhu programu 2x vypovídat o svém posledním 

násilném incidentu. Další členové skupiny mu pak dají zpětnou vazbu o tom, 

jak řešit danou situaci bez použití násilí.  

 

Během druhé fáze vedoucí skupiny podporují ostatní muže, aby si dávali 

promyšlenou a konstruktivní zpětnou vazbu. Také muže učí, jaké jsou rozdíly 

mezi dobrou a špatnou zpětnou vazbou. Na základě toho se zlepšuje participace 

mužů na programu a mnoho z nich účast na programu údajně i baví. Vedoucí 

skupiny posílá každý měsíc zprávu o každém klientovi jeho probačnímu 

soudnímu úředníkovi. Pokud existují nějaké problémy s klientovou účastí na 

programu nebo v jeho docházce, kontaktuje vedoucí též úředníka, který se 

následně sejde s klientem, aby prodiskutovali daný problém a pokusí se zlepšit 

jeho zapojení do programu. Vedoucí skupiny také nejméně 2x během 

programu mluví s klientovou partnerkou. Tato komunikace je však na rozdíl od 

komunikace s klientem zcela důvěrná. Vedoucí skupiny se ptá na klientovo 

násilné chování a poskytují též informace o programech pomoci obětem 



 

56 

domácího násilí. Též poskytuje zpětnou vazbu o tom, jak se klientovi v 

programu vede, případně jí informují o tom, že byl pachatel z programu 

vyřazen, nebo že ho úspěšně ukončil. Skupinoví vedoucí také iniciují další 

kontakty s partnerkami klientů, aby získali informace o tom, jak se klientovi 

vede, zda respektuje podmínky probace, zda platí příspěvek na dítě a zda 

dodržuje soudem upravený kontakt s dětmi.28 

 

8.2. Jaká je situace v Kanadě a ve Francii 

 
Ráda bych zmínila také řešení násilí v rodině v jiných státech. V Kanadě je 

mužské násilí v rodině oprávněně považováno za nemoc, na jejíž vyléčení 

nastupuje terapie. V tomto kontextu jsem vybrala příběh člověka, kterému se 

nezdařilo už 2. manželství a na kterém bych ráda ukázala zhoubnost 

přesvědčení, že za problémy on nemůže a za všechny agresivní výbuchy může 

jeho žena. Obě jeho manželky se s ním rozvedly pro neustálé pronásledování 

výčitkami, křikem, nespokojeností. A i když mu druhá manželka dala šanci 

v podobě terapie, kterou absolvovali společně, manželství bylo nakonec 

rozvedeno, protože muž necítil vinu na své straně. Pointa celého příběhu 

nastala až po tom,  co muž zůstal sám a začal nad sebou přemýšlet a konečně, 

jak říkal, sám sobě porozuměl. Kontaktoval „Pro-gam“ organizaci pomáhající 

skupinovou terapií mužům – násilníkům v rodině. Ve skupině jich bylo osm a 

muž týdny neřekl ani slovo, jelikož si myslel, že se ho to netýká, protože on 

nikdy fyzicky manželku nenapadl. Až po šesti měsících se otevřel a vypověděl 

vše o svém dětství, kdy citově strádal a byl ohrožován otcem-alkoholikem. Po 

skupinové terapii  přešel na terapii individuální a trvalo další čtyři roky, než byl 

                                                 
28 http://www.domacinasili.info/cze/komentare/david_adams/ 
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opravdu vyléčen. Nakonec se mu povedlo opět si najít partnerku a začít nový 

život.29  

 

Ve Francii neexistuje organizace pro skupinovou terapii na pomoc v rodině 

agresivních mužů, jako je tomu v Kanadě. V roce 2000 byl uskutečněný 

průzkum o násilí vůči ženám, který ukázal, že jedna z deseti žen ve věku od 

20-59 let žijící s partnerem, je obětí domácího násilí. Proto asociace SOS 

FEMME v Marseille navrhla, aby byly proti násilníkům v manželství 

uplatňovány peněžité tresty a aby původce násilí byl nucen navštěvovat 

psychologa. Jinou iniciativou byla kampaň organizace Rubamn blanc (Bílá 

stužka), projekt podporovaný Evropskou komisí. Apelovala na dobrovolníky 

proti mužskému násilí vůči ženám, aby využili takových francouzských 

mediálních událostí, jak byly Den žen, Svátek otců a pod. a vytvářeli při této 

příležitosti diskusní fóra.  

 

8.2.1. Situace v České republice 
 

Ve dnech 26.-27. září 2005 se v brněnském hotelu Continental konala 

mezinárodní konference na téma Bezpečné soužití - terapie pachatelů 

domácího násilí, kterou pořádala Liga lidských práv pod záštitou Veřejného 

ochránce práv Otakara Motejla. Odborníci z Velké Británie, Německa, 

Rakouska, Spojených států amerických a dalších zemí diskutovali nad 

možnostmi terapie pachatelů domácího násilí. 

 

V České republice zatím dle dostupných informací program pro pachatele 

domácího násilí podobný tomu, jaké jsou realizovány v zahraničí, neexistuje. 

Ale od dubna 2009 začalo pracovat na podnět Intervenčního Centra v Praze 

                                                 
29 článek z http://web.mvcr/archiv2008/casopisy/policista/2002/03nasili.html článek 

z časopisu Policista 3/2002 měsíčníku Ministerstva vnitra získaný dne 173.2009 
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Informační poradenské centrum Viola, které slouží jako poradna pro pachatele 

domácího násilí. První kontakt musí být iniciován pachatelem. Je to pilotážní 

projekt, který dopodrobna popíšu v další kapitole. Mimo tento počin se 

objevily spíše ojedinělé pokusy některých psychoterapeutů pracovat s pachateli 

domácího násilí individuálně, na základě jejich dobrovolného rozhodnutí 

(někdy to bylo pod hrozbou odchodu partnerky). Dobrovolný vstup do terapie 

však poskytuje klientovi možnost kdykoli terapii ukončit a často se tak stává 

spíše nástrojem, jak si u sebe udržet partnerku. Pachatel nastoupí do terapie 

v situaci, kdy mu žena pohrozí odchodem, a ukončí terapii, jakmile se vše vrátí 

do starých kolejí. Dobrovolnost neznamená tedy vždy motivaci ke změně.       

Jedním z prvních počinů v této oblasti byla realizace výzkumného úkolu 

„Péče o násilné jedince v rodině“ kolektivem psychologů vedeným Karlem 

Netíkem a právničkou Jiřinou Voňkovou pro Ministerstvo zdravotnictví. 

Projekt byl ukončen ke konci roku 2005.30 

 

V roce 2009 na základě zkušeností tohoto výzkumu byl Ministerstvem 

zdravotnictví poskytnut grant pro manžele Netíkovy na proškolení klinických 

psychologů, pracovníků vězeňské služby a ostatních sociálních pracovníků   na 

program práce s násilnými osobami v domácím násilí.  Již byl projekt zkušebně 

zahájen a trval půl roku.  Současný návrh trvání výcviku,  je nastaven na čtvrt 

roku.  Někteří odborníci se ale shodují v tom, že tak krátký výcvik nepostačuje 

na to, aby odborní pracovníci mohli tuto problematiku v dostatečné míře 

pojmout. Je to zároveň práce s celou rodinou a to také s oběťmi a hlavně dětmi, 

jako svědky DN.     

 

8.2.2. Právní rámec fungování programů v ČR 
 

                                                 
30 http://www.domacinasili.info/cze/vzdelavaci_aplikace/terapie%20pachatelu%20DN.htm 
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Z hlediska fungování programů můžeme právní úpravu u nás rozdělit na dvě 

části. První z těch programů jsou ustanovení v právních předpisech, na jejichž 

základě lze pachateli nařídit, nebo jej motivovat k účasti v programu. Druhá 

část se týká programu jako takového, zejména jeho akreditace. 

 

Ustanovení v právních předpisech 

Lze obecně říct, že vzniku a fungování programů pro pachatele domácího 

násilí po právní stránce nestojí v cestě žádné překážky, zároveň zejména  

trestní předpisy poskytují možnosti, na jehož základě může být pachateli 

domácího násilí účast v programu nařízena. Avšak k tomu, aby tato ustanovení 

mohla začít fungovat, je potřeba hlavně úzké interdisciplinární spolupráce 

soudů, státních zastupitelství, policie, probační a mediační služby, případně 

vězeňské služby, nevládních organizací, které budou programy realizovat  a 

organizací poskytujících služby obětem.31 

 

Akreditace programů 

Ačkoli trestní zákon ve výše zmíněném § 26 odst. 4  počítá s možností 

uložit pachateli povinnost „podrobit se vhodnému programu sociálního 

výcviku a převýchovy“ nebo „podrobit se vhodným programům 

psychologického poradenství“, neřeší již problematiku akreditace takových 

programů. V případě programů pro dospělé pachatele trestných činů neexistuje 

prozatím právní úprava, která by stanovila podmínky jejich akreditace a 

fungování, jako s tím u mladistvých pachatelů počítá zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže, který upravuje tzv. probační program. „Probačním 

programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického 

poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou 

činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k 

                                                 
31 www.domacinasili.info/cze/vzdelavaci_aplikace/terapiepachatelů/DN.htm 
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rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým 

režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se 

mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem a k podpoře 

jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. 

Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu 

probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti.“  

 

 Tento nedostatek právní úpravy sice vzniku a využívání programů nebrání, 

zároveň však může do jisté míry znesnadňovat spolupráci programu s justičním 

systémem zejména z důvodu menší důvěry orgánů činných v trestním řízení 

v kvalitu konkrétního programu. Zápis do seznamu vedeného ministerstvem 

spravedlnosti by pak měl poskytovat zejména soudům jistou záruku kvality, 

neboť program by mohl být zapsán pouze při splnění stanovených podmínek. 

Bylo by vhodné doplnit trestní zákon o podobnou právní úpravu, která by 

umožnila zavést seznam programů sociálního výcviku a převýchovy (programů 

psychologického poradenství), který by zároveň obsahoval informace potřebné 

pro rozhodnutí soudu (státního zástupce). 

  

Bohužel je nutno konstatovat, že ani v parlamentu projednávaná 

rekodifikace trestního zákona s akreditací programů pro dospělé pachatele 

nepočítá. Přestože již v srpnu 2004 schválené usnesení vlády ministerstvu 

zdravotnictví a spravedlnosti ukládá povinnost „V rámci komplexní ochrany 

před domácím násilím vypracovat terapeutické programy pro pachatele 

domácího násilí a zajistit jejich realizaci v mimoprávní i trestněprávní oblasti.“ 

a to do 31. prosince 2005. Zatímco ministerstvo zdravotnictví započalo 

v plnění tohoto úkolu zadáním výše zmíněného výzkumného úkolu „Péče o 

násilné jedince v rodině“, ministerstvo spravedlnosti dle dostupných informací 



 

61 

nepodniklo žádné kroky. Výhledově počítá se zpracováním systému akreditace 

probačních programů pro dospělé pachatele Probační a mediační služba.  

 

Z výše nastíněného výkladu lze usoudit, že podmínky pro fungování 

programů pro pachatele domácího násilí v České republice nejsou sice ideální, 

na druhou stranu však jejich vzniku a realizaci nebrání a zřejmě až při samotné 

realizaci programů teprve zjistíme, jak by případně měla právní úprava být 

novelizována. Některé nevládní organizace zabývající se domácím násilím 

nebo provozující resocializační programy pro pachatele trestných činů se o tyto 

možnosti již aktivně zajímají a uvažují o možném přenesení některých 

zahraničních modelů práce s pachateli k nám. Zřejmě tedy bude zásadním 

problémem otázka financování programů. V této souvislosti se objevuje další 

podnět k přijetí nové právní úpravy, která by řešila možnou finanční účast 

samotného pachatele, jak tomu je u některých programů např. v USA, kde se 

pachatel podílí stanoveným procentem ze svého příjmu na nákladech 

fungování programu.  

 

Jak už bylo výše zmíněno, uvést v život výše popsanou právní úpravu bude 

vyžadovat úzkou interdisciplinární spolupráci, do níž je třeba zapojit zejména 

také soudce a státní zástupce. V několika městech u nás již interdisciplinární 

spolupráce funguje nebo se rodí, jedná se však převážně o spolupráci 

zaměřenou na vytvoření lepších podmínek pro pomoc obětem domácího násilí. 

Ovšem pomoc pachatelům formou terapeutických programů nelze od pomoci 

obětem domácího násilí oddělovat. Vývoj by tedy měl směřovat k utvoření 

interdisciplinárních týmů všech zainteresovaných profesních skupin, v rámci 

kterých by fungovaly užší pracovní skupiny pro pomoc pachatelům.  

 



 

62 

Je zřejmé, že bude trvat několik let, než budou u nás programy pro pachatele 

domácího násilí opravdu dobře a relativně bezproblémově fungovat. 32 

 

8.2.4. Možnosti financování programů pro násilníky 
 

Ideální kritéria financování 

• Trvalý či dlouhodobý zdroj (opakované financování) 

• Možnosti vzdělávat poskytovatele služeb 

• Umožňovat poskytování služeb 

 

Možnosti využití veřejných zdrojů 

Obce: 

• dotační řízení pro poskytování služeb typu A – podpora trvalých 

projektů 

• Dotační řízení typu B pro poskytování sociálních služeb – jednoletá 

podpora 

 

Kraje: 

Prevence kriminality 

• žadatelé pouze obce 

• zdroj pro příspěvkové organizace 

 

Podpora sociálních služeb zaměřených na sociální prevenci (krátkodobé   

dotační řízení 

• krizové poradenství 

• aktivizační programy 

• sociální služby 

                                                 
32 www.domacinasili.info/cze/vzdelavaci_aplikace/terapiepachatelu/DN.htm 
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Dlouhodobá akreditace sociálních služeb zaměřených na sociální  

prevenci: 

Ministerstva: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Programy podpory sociálních služeb na regionální úrovni 

• Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci 

kriminality 

 

Ministerstvo spravedlnosti 

• Přiděluje dotace akreditovaným či předběžně akreditovaným 

probačním programům pro mladistvé 

• Existuje závazek ministerstva resp. probační a mediační služby 

vytvořit systém akreditací pro další programy 

 

Evropské zdroje financování 

SROP (Společný regionální operační program) 

 

Opatření 3.2 Rozvoj lidských zdrojů v regionech 

a) podporuje široké spektrum aktivit v oblasti sociální integrace na 

nístní a regionální úrovni 

b) podporuje sociální služby a rozvoj občanské společnosti 

 

OPRLZ(Operační program rozvoje lidských zdrojů) a JDP3 (ekvival. 

pro Prahu) 

 

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociál. 
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exkluzí 

a) primárně zaměřeno na aktivity orientující se na trh práce a 

poskytování služeb 

b) relevantní cílovou skupinou jsou osoby po výkonu trestu a osoby 

nepřizpůsobivé 

c) podporovány jsou vzdělávací aktivity pro školitele a poskytovatele 

sociálních služeb 

d) podporovány jsou rovněž služby 

 

Evropské zdroje financování 

Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 

• cílovou skupinou jsou neziskové organizace 

• podporovány jsou aktivity zaměřené na zlepšení kvality a ostupnosti 

sociálních služeb 

• není zaměřeno na poskytování služeb 

 

Program Leonardo da Vinci 

• podporuje vzdělávání trenérů a vzdělavatelů 

 

Nadační zdroje 

NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) 

• Program lidská práva  (Výtěžek z nadačního investičního fondu) 

• v roce 2004 bylo podpořeno zavádění terapeutických a probačních 

programů pro mladistvé dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže do 15 let 

 

Nadace VIA 
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• přerozděluje peníze z dobročinného fondu Philip Morris či T-Mobile 

a nemá konkrétní kritéria pro žadatele 33 

 

8.3. Setkání s panem PhDr. Martinem Járou 

 
Můj druhý kontakt jsem získala od Ing. Vladimíra Maška z oddělení 

sekretariátu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, kde jsem si zavolala 

o informaci ohledně institucí a osob zabývajících se problematikou pachatelů 

domácího násilí. Pan Mašek mi doporučil kompetentní osobu, která by se k této 

otázce mohla vyjádřit - ředitele Ligy otevřených mužů a zároveň člena Rady 

vlády pro rovné příležitosti žen a mužů,  PhDr. Martina Járu.   

 

Setkání s panem Martinem Járou pro mě bylo velice přínosné pro mou práci, 

ale ještě před setkáním s ním jsem si zjistila část jeho aktivit, kterými se 

zabýval. Nebylo to těžké, protože na internetu bylo o něm a ve spojení s ním 

hodně informací. Pan Martin Jára předtím pracoval jako psycholog.  

 

Ve zprávě tiskové genderové agentury GITA (www.ta-gita.cz) ze dne 

17.12.2007 jsem se dočetla, že v roce 2008 vznikne Národní akční plán boje 

proti domácímu násilí, který by komplexním způsobem působil při prevenci a 

řešení situací spojených s domácím násilím. Součástí akčního plánu byly také 

standardy pro poskytovatele péče obětem. Vypracování Akčního plánu si jako 

prioritní úkol stanovil tehdy nově vzniklý Výbor pro prevenci domácího násilí 

při Radě vlády pro rovné příležitosti žen  a mužů.  

 

Vypracování Národního akčního plánu mělo podle návrhu Marie Lienau, 

ředitelky o.p.s. proFem,  zahrnovat:  

                                                 
33 www.domacinasili.info/cze/vzdelavaci_aplikace/moznost/financovani 
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1.  přesnou identifikaci problémů spojených s DN 

2. porovnání českého systému prevence s dalšími evropskými systémy 

3. vytvoření samostatného akčního plánu 

 

Paní Bronislava Vargová Marvánková, předsedkyně výboru a pracovnice 

organizace ROSA, k tomu dodala, že je potřeba vypracovat standardy pro 

poskytovatele péče obětem, běžné v jiných evropských zemích.  

 

Tehdy pan Martin Jára upozornil na skutečnost, že v rámci prevence je 

potřeba problém uchopit komplexně,  a upozornil na práci nejen s obětí, ale 

také s osobami páchajícími domácí násilí.  Upozornil na to, že například 

v Norsku existuje zákonná povinnost usvědčených pachatelů podávat 

pravidelná hlášení. Pravidelná hlášení nejsou jen jakousi kontrolou, ale také 

nabízejí možnost podpory pro ty násilníky, kteří mají motivaci změnit své 

jednání. Momentálně totiž není kam tyto osoby odkázat.   

 

V této souvislosti uvedl příklad také z norského prostředí, kde vznikl velký 

problém pro odborníky pracující s pachateli domácího násilí. Ti působí na své 

terapeuty tak rafinovaně, že terapeuti často podléhají jejich vlivu a nakonec 

jejich „racionální vysvětlení jejich chování “ považují za správné a sympatizují 

s nimi. I přesto, že jsou to zkušení odborníci,  neodolali jejich manipulativnímu 

jednání. Proto bylo rozhodnuto, že každý terapeut pracující s cílovou skupinou 

osob s problémovým chováním musí mít v terapii také oběť DN.   

 

Pan Jára mi vysvětlil, že pro něj byly klíčové  pobyty v zahraničí, kde zjistil, 

jak jinak se dá řešit problém. Ne jenom léčit nemoc, ale zásadně zasáhnout už 

při prevenci. A tím, že jsme žili a ještě stále žijeme s předsudky a hluboce 
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zakořeněnými tradicemi, nedokážeme se odpoutat od „zajetého“ nahlížení na 

různé problémy.  

 

Právě tím, že cítil potřebu založit organizaci jenom pro muže (muži 

mužům), se postupně ukázala potřeba více pracovat s muži po psychologické 

stránce. Podle jeho pozorování, jako zkušeného psychologa, se ukázalo, že 

muži ve většině případů nevědí jak se chovat  v rodinném životě. Co se od nich 

opravdu očekává a jak by se měli v určitých situacích zachovat. Zjistil, že si 

muži často nemají s kým o svých problémech popovídat, nebo se stydí o nich 

povídat, jelikož si myslí, že to chlap nedělá a poradí si sám. Tím se stírá 

možnost jakési sociální kontroly, možnost zpětné vazby, jakési supervize jejich 

chování.  Ve svých poradenstvích a workshopech nabízí reflexi mužských rolí i 

možnosti pro jejich rozvoj.   

 

Jeho názor na terapii osob s problémovým chováním je o to potřebnější, 

jelikož i tyto osoby jsou lidé, kteří v určité chvíli potřebují podporu a směr. I 

když jsou za své chování plně odpovědní, považuje tuto odchylku chování jako 

nemoc. Když mají právo na pomoc alkoholici, gampleři, či drogově závislí, tak 

proč ne také osoby páchající domácí násilí.  

 
8.3.1. Aktivity a způsob práce o.s. LOM 
 

 
Ráda bych proto zmínila některé aktivity o.s. LOM, protože svým 

zaměřením dost připomínají prevenci, která by měla být v problematice DN 

více podporována a zaváděna už do škol. Zaměřuje se na životní styl, způsoby 

chování a reaguje na celospolečenské problémy a názory.  

LOM: 

- nezisková organizace pro muže 
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- nabízí reflexi mužských rolí i možnosti pro jejich rozvoj 

- chce do praxe vnést model „muži mužům“ 

Jako přímou práci nabízí: 

- individuální poradenství, workshopy, mužské skupiny 

V rámci veřejné práce: 

- web. články, odborná a kulturní akce 

Formy práce: 

- individuální poradenství „face to face“ 

- individuální poradenství na webu 

- workshop ad hoc: např. „vše o mém otci“ 

- mužská skupina, tzv. klub 

- otevřená mužská skupina – PROM 

Metoda práce 

- humanistická psychoterapie  

o osobní růst 

o respekt k individualitě 

o autenticita 

 

Hodnoty 4 O: 

• otevřenost 

• odpovědnost 

• originalita 

• odvaha 

• + solidarita 
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Tímto výčtem je patrné, že  pan Jára je jedním z průkopníků, kteří se snaží o 

něco u nás zcela nevídaného, a to mluvit s muži o nich samých, o jejich 

problémech, o tom jací jsou  a jací chtějí či nechtějí být.  

 

Kromě LOM-u se tématem „kam kráčí dnešní muž“ zaobírají nějaký čas 

psychologové a psychiatři a také pár osobností z církevních kruhů.  Jako 

příklad uvedl pan Jára amerického mnicha Richarda Rohra, který do ČR jezdí 

přednášet. V Novém Mexiku vodí muže se zájmem o sebepoznání do pouště, 

kde je vystavuje různým zkouškám, hladu, či strachu. Tvrdí, že západní muži 

dnes možná mají ekonomickou a politickou moc, ale velcí a silní nejsou, 

protože se nenaučili zacházet s bolestí a porážkou. 

 

Martina Járu inspiroval ještě jeden muž z ciziny, který v polovině 

devadesátých let uspořádal v Praze dva workshopy. Byl to nizozemský terapeut 

Ramo de Boer. Na prvním sezení mluvil o čtyřech mužských archetypech: král, 

válečník, kouzelník, milovník a účastníci se pokoušeli stopovat je ve svých 

životech. Na druhém workshopu s názvem „Unavení hrdinové“,  se mluvilo o 

tom, že mladí lidé už dnes nechtějí zastávat hrdinské role a zároveň ještě 

nevědí, jak by měly vypadat ty nové. Tehdy právě tento workshop byl pro 

Martina Járu zásadním zlomem a ten, jak říkal, přišel v pravý čas. Mužská 

skupina byla u nás tehdy něco nevídaného.  A tak vlastně vznikla myšlenka na 

vznik něčeho podobného.  

 

8.4. Setkání s paní PhDr. Marií Šusterovou 

 
Moje další cesta vedla za paní Marii Šusterovou, vedoucí Intervenčního 

centra v Praze 14, Černém Mostě, kterou jsem již znala z loňského roku, kdy 
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jsem s ní vedla rozhovor o aktivitách v Intervenčním centru pro svou 

absolventskou práci.  

 

Zároveň jsem mohla porovnat výsledky práce IC za dva roky fungování. 

Setkání s Marií Šusterovou mě utvrdilo v tom, že problematiku terapie 

pachatelů nemáme toho času v ČR vůbec pokrytou, ani řešenou. Literatury 

k tématu u nás se najde jen minimálně, a proto je potřeba sáhnout pro teorii a 

zkušenosti někam k našim sousedům. Nejblíže do Německa nebo do Rakouska. 

Dlouhou dobu se tomu věnuje Velká Británie, která má vypracované 

metodické postupy, ale spíše pro své společenské a domácí prostředí.  

 

Paní Marie Šusterová absolvovala společně s paní psycholožkou Mgr. 

Chomovou půlroční výcvik manželů Netíkových (12 dnů v měsíci)  z pohledu 

partnerského násilí. Cílem bylo naučit se komunikaci s touto cílovou skupinou. 

Polovina absolventů výcviku byla z řad IC a druhá polovina z vězeňské služby.   

 

Paní Šusterová mi začala objasňovat situaci u nás. V zákoně není povinnost 

hlásit se pro osoby s konfliktním chováním a ani po vykázání je nikdo 

neinformuje, kam se mohou obrátit nebo co mají dál dělat. Tady chybí 

informační a poradenské centrum pro tyto osoby. A právě na základě 

zkušeností z praxe, která se zdá být ta nejlepší, nabylo IC v Praze pocit 

potřebnosti takového centra.  A to i přes to, že intervenční centra jako taková se 

nesmějí zabývat agresory, ta mají povinnost řešit jenom problém obětí. Ale 

přitom IC mají nejvíce informací o pachatelích, kteří byli vykázáni, protože od 

Policie dostávají zápis o vykázání a o vykázané osobě také. Proto by neměl být 

problém vést evidenci o vykázaných osobách a pracovat s nimi dál, nebo jim 

doporučit další řešení jejich situace, i když odděleně od oběti.    
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A právě proto prosadit zřízení centra VIOLA nebylo lehké, i když IC mělo k 

dispozici dostatek argumentů a zkušeností z praxe.  O potřebnosti služby bylo 

potřeba přesvědčit odborníky a politické zájmy, aby byli ochotni takový 

projekt podpořit. Samozřejmě hlavní otázkou bylo dostatek finančních 

prostředků. Velikým štěstím bylo, že IC patří pod MCSSP Praha, které 

spravuje pražský Magistrát. Toto centrum má široký záběr a patří tam 8 dalších 

středisek, která by mohla do projektu přinést prospěšnou pomoc a podporu. 

Mezi ně patří: 

 

- linka důvěry 

- Krizové centrum RIAPS (v případě potřeby psycosociální pomoc 

ambulantní, nebo 5 denní pobytová) 

- 8 poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (možnosti 

následného řešení párové terapie) 

- Služba pro problémovou mládež Triangl (rodiny s dětmi s výchovnými 

problémy) 

- Oddělení resocializačních a reintegračních  programů (pro podmíněně 

odsouzené a podmíněně propuštěné z výkonu trestu; pro pachatele a 

jejich sociální okolí; pro propuštěné z výkonu trestu) 

- Dům tréninkového bydlení 

- Ubytovna pro muže 

- Infocentrum sociální pomoci Kontakt (sociálně právní poradenství) 

 

Proto byl schválen pilotní projekt Informačního a poradenského centra 

(IPC) s názvem Viola, které je součástí centra sociálních služeb. Za 2 a ¼ 

roku práce se otevřela oblast, která není nijak zabezpečená a tou je v tomto 

případě práce s vykázanou osobou. V této souvislosti vypíšu statistiku, která je 

uvedená v tiskové zprávě, která představuje práci informačního a poradenského 
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centra Viola: „Od 1. ledna 2007 vykázala Policie ČR v Praze 111 násilníků, 

z toho 4 ženy. V rodinách bylo přítomno 121 nezletilých dětí. Asi ¼ ohrožených 

osob nevyužívá možnosti prodloužit vykázání partnera až na dobu 1 roku a 

dávají vykázanému partnerovi po 10-ti dnech policejního vykázání další šanci 

na zlepšení vztahu. Nabídnutá pomoc násilné osobě v počáteční fázi DN může 

přispět k zlepšení atmosféry v rodině a zmírnit následky i v případech, kdy se 

vztah rozpadá. Poradenství, terapie a programy pro osoby s konfliktním 

chováním se využívají více než 10 let i okolním Rakousku a Německu.“ 

 

Vytyčený způsob práce ICP Viola: 

První kontakt s ICP Viola je telefonický prostřednictvím non-stop linky 

důvěry 222580697 nebo speciální linky Viola (pondělí a čtvrtek 11-13 h) 

773 666 784, si klient může o svém problému promluvit s kvalifikovaným 

pracovníkem. Výsledkem rozhovoru mohou být doporučení a kontakty na 

specializované služby v Praze, které jsou pro klienta v dané situaci 

nejvhodnější. Klient si může domluvit osobní konzultaci s psychologem Violy. 

Při osobním rozhovoru bude mít prostor pro hlubší práci na změně svého 

chování.   

 

Centrum sociálních služeb Praha spolupracuje v této oblasti s SOS 

centrem Diakonie, které získalo grant od Ministerstva vnitra na práci 

s osobami s agresivním chováním, Ligou otevřených mužů a Pražskou 

probační a mediační službou.  

 

Pro lepší představu práce ICP Viola jsem po její  půlročním působení  

navštívila vedoucí této poradny, paní Mgr. Zuzanu Chomovou, která 

v krátkosti zhodnotila efekty této služby. Jelikož se jedná o pilotážní projekt, 

který vzešel z potřeb IC Praha, tak výsledky byly překvapující v počtu 
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kontaktů. Těch opodstatněných, které posléze vyžadují nebo potřebují osobní 

setkání, je málo, ale princip této služby je nejdříve telefonický kontakt, který 

už i po této linii může pomoct vyřešit hodně nedorozumění a může klienty 

odkázat na jiné poradny, které jsou kompetentní jejich problém vyřešit.  

Výsledky se budou hodnotit nejdříve po roce fungování, a proto je předčasné 

dělat závěry o úspěšnosti této služby.        

 

Tato nová služba je velice prospěšná v počátcích domácího násilí, a proto je 

tak důležité podchytit takové případy. Hlavním aktérem je zde Policie ČR, 

která by měla umět posoudit citlivou a choulostivou situaci a umět odhadnout i 

na první moment malé riziko násilí nebo potenciál budoucího násilí. 

V pražském IC se velice dobře osvědčila spolupráce s Policií ČR na obvodu 

III. Práci s hlášením domácího násilí propojili s odborníky z kriminální služby, 

kteří mohou být nápomocní radami, nebo celý případ mohou převzít do své 

kompetence. Dle zjištění IC v Praze se ukazuje specifikum malého množství 

vykázání za celou existenci Institutu vykázání tím, že násilníci se vyskytují ve 

vyšší ekonomické a sociální třídě, a proto se jejich partnerky málokdy zmiňují 

o prožívaném násilí na nich páchaném, protože zvažují, co je pro ně samé 

(nebo spíše pro udržení si svého dosavadního životního standardu) rozhodující. 

Nedokážu si představit, že by svůj život mohly vést samy a bez pomoci. A 

proto, i když se někdy policie u takových případů vyskytne, pak nakonec sama 

oběť bagatelizuje nebezpečnost útoku a zapírá dlouhodobost existence nebo 

jakoukoliv existenci domácího násilí. 

 

V této souvislosti hraje pro tuto skupinu lidí důležitou roli aspekt 

nežádoucího upozornění na člověka ve společnosti s vyšším společenským 

kreditem. Ale podstata vykázání je právě v prevenci a netrestní formě sankce, 

což v těchto případech ztrácí efekt.  Pražští policisté zasahující u domácího 
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násilí nejsou velice zkušení (věk, reorganizace...) a proto potřebují radu 

zkušenějších kolegů nebo kolegů z jiného útvaru. Další nevýhodou je to, že 

zkušení a vyškolení policisté odcházejí z řad policie do jiných, lépe placených 

rezortů a na jejich místa nastupují mladí kluci, kteří si s tak závažným 

problémem ani nemohou vědět rady.  

 

Na Paní Šusterovovou velice dobře zapůsobila nabídka spolupráce známého 

psychologa pana PhDr. Petra Šmolky, který nabídl možnost rodinné terapie, 

kde citlivě zhodnotil možnost párové terapie u některých párů, kde to bylo 

možné. Jeho nabídky již IC využilo se značným úspěchem. 

 

Byla jsem velice ráda za setkání s paní Marii Šusterovou a také paní 

Zuzanou Chomovou, velice milých dam, které již věnovaly pro tuto činnost 

mnoho úsilí a je opravdu vidět obrovský kus práce a velký posun vpřed při tak 

náročné aktivitě. A to, že se jim podařilo prosadit projekt Viola, svědčí o 

obrovské dávce diplomacie, titěrné práce a neúnavné aktivity při přesvědčování 

kompetentních úředníků.    

 

8.5. Výčet dalších osob a institucí zabývajících se problémem 
pachatelů 

 
Ve spolupráci s Mgr. Jiřinou Foltýsovou jsme společně získaly kontakty na 

jednotlivé osoby a instituce, které se sporadicky zajímají o tuto problematiku: 

 

1)  Jan Potměšil - oddělení legislativně právní z kanceláře Svazu měst a 

obcí České republiky v Praze 

2)  paní Dana Bedlánová z diecézní charity v Českých Budějovicích 
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3) Mgr. Jana Volná z Psychocentra manželské a rodinné poradny kraje 

Vysočina 

4) paní Zuzana Stancová – vedoucí ORRP, z Prahy 9 –součást MCSSP- 

resocializační programy pro osoby odsouzené, ve výkonu trestu a 

propuštěné 

5) Mgr. Aexandra Lammelová – psycholožka SOS centra Diakonie – 

SKP v Praze 

6) Mgr. Jitka Gjiričová – ředitelka odboru prevence kriminality v Praze  

7) Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.., se sídlem v Chrudimi, která 

poskytuje mimo jiné i komplex péče o oběti domácího násilí, včetně 

agresorů. Jejich činnost se zaměřuje na kraj Pardubický a Vysočinu 
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Závěr a diskuze 
 

V úvodu práce jsem si vytýčila cíle, které bych chtěla v této závěrečné části 

zhodnotit. Jako hlavním cílem mé práce bylo udělat sondu, která by ukázala 

nebo rozkryla současnou situaci v oblasti práce s agresory a jedinci 

s problémovým chováním u nás.  Ve spojitosti s problémem domácího násilí 

mě zajímala jak prevence,  která by zabránila vzniku domácího násilí vůbec, 

tak také prevence recidivy domácího násilí.  Ve spojitosti s tímto cílem jsem se 

snažila  popsat problematiku domácího násilí a její nebezpečnost a negativní 

dopad pro celou naši společnost. Následovala kapitola o agresi, agresivitě a 

procesech, které tuto emoci provázejí.  

 

Při mém průzkumu v praktické části vyšlo najevo mnoho nedostatků.  

Jednou ze skutečností je, že u nás nemáme vypracované žádné metodické 

postupy,  koncepci ani interdisciplinární přístup mezi jednotlivými 

ministerstvy, soudy, státními zastupitelstvími, policií, nestátními neziskovými 

organizacemi a odbornými pracovníky z  řad sociálních pracovníků, 

psychologů, lékařů, terapeutů. Chybí shoda o formě a podmínkách intervence a 

jejím legislativním rámci, zda se má jednat o nařízenou nebo dobrovolnou 

terapii pachatelů. Není vypracovaná metodika práce s pachateli domácího 

násilí.  Chybí také vymezení, zda by se mělo jednat o terapii, léčbu nebo 

sociální službu a její délce trvání.  

 

Velikým příslibem se jeví projekt Viola, který je pod záštitou Magistrátu a 

zrodil se na půdě intervenčního centra, který pracuje výlučně s oběťmi.  

Myslím si, že jejich projekt by mohl být určitým rozběhem a příkladem pro 

jiné instituce, jako pro státní, tak pro nestátní.  
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Velkou inspirací pro nás mohou být také zkušenosti ze zahraničí, a to 

nejenom z Evropy, ale také z USA, kde intervenční centrum Emerge pro nás 

může být velkou výzvou..   

 

Měla jsem štěstí na lidi, s kterými jsem se při psaní mé práce setkala.  Jejich 

praktické zkušenosti a přehled o dané problematice mě utvrdily v tom, že 

nouze o odborníky by u nás neměla být, ale hlavní otěže řešení tohoto 

problému jsou v rukou dnešní legislativy a státu. Také neexistence jediného 

koordinátora, který by sdružil aktivity třech ministerstev, které provádějí své 

aktivity bez ohledu na ostatní, nepřináší žádaný efekt. V jejich kompetenci je 

přerozdělení finančních prostředků ze svých rozpočtů a podpora nestátních 

neziskových organizací dotačními programy. Je potřebná politická vůle 

k takovým změnám, které by umožnily fenomén domácího násilí vyřešit 

komplexně. Tím by byla poskytnutá  možnost, aby jsme se důstojně postavily 

problému, který devastuje celé rodiny a znemožňuje výchovu zdravé mladé 

populace, která je tak důležitá pro dobré fungování státu.    

 

Svou práci jsem psala s tím vědomím, že rozsahem, který mi bakalářská 

práce umožňuje psát,  nemohu  daný problém pojmout tak, jak by si zasloužil.  

Proto vím, že můj výzkum se dotknul jenom okrajově všech daných oblastí, a   

proto výsledky, které jsem zjistila, se nedají zobecnit. Přesto mohou být 

inspirací pro zamyšlení nebo jako základ pro pokračování výzkumu, který by  

se dal využít pro zpracovávání nové koncepce pro práci s pachateli domácího 

násilí.  Věřím, že velice přínosná bude práce Mgr. Jiřiny Foltysové 

z Masarykovy univerzity, která v této době získává cenné informace a 

zkušenosti v USA v rámci psaní své rigorózní práce. Při našem posledním 

setkání mě požádala o pomoc a poskytnutí výsledků mé práce při   tvorbě 

koncepce: „Sociální služby jako nástroj prevence recidivy domácího násilí“ a 
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při tvorbě připravovaného čísla časopisu „Sociální práce“, který by měl být 

věnován domácímu násilí. Její zájem mě potěšil a velice ráda ji budu 

nápomocná. Setkání s ní mi ukázalo směry, kterými se mám dát, abych se 

dozvěděla více o zahraničních programech a díky ní jsem se seznámila 

s unikátním programem z USA -  Emerge. V této mladé ženě vidím dalšího 

velkého odborníka, který přinese mnoho poznatků a zkušenost pro komplexní 

řešení domácího násilí u nás.    

 

Na úplný závěr je nutno říct, že máme všechny předpoklady a schopnosti 

úspěšně zahájit práci s pachateli domácího násilí, ale je neméně důležité využít 

všech možných prostředků a výzkumů účelně, aby bylo dosaženo kýženého 

cíle.  Před námi je ale ještě dlouhá cesta, kterou musíme projít.  K tomu je 

zapotřebí úsilí a pomoci všech, nejenom těch, kterých se to momentálně týká. 

Je to totiž vizitka  naší lidskosti.  V popředí zájmu musí být vždy člověk a jeho 

svoboda.  
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