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ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývá problematikou domácího násilí páchaného na mužích. 

Nejprve je definován samotný termín domácí násilí a charakterizován genderový rozměr 

domácího násilí. V teoretické části diplomové práce jsou dále reflektovány genderové 

aspekty teoretických koncepcí domácího násilí a empirických šetření domácího násilí. 

Také je vymezen základní institucionální  rámec pro řešení domácího násilí v českém 

kontextu.

V empirické části diplomové práce je řešena otázka, zda-li instituce a organizace 

pracující s oběťmi domácího násilí v českém prostředí počítají s možností, že se obětí 

domácího násilí mohou stát muži. Stejná otázka je sledována pomocí/za použití kritické 

diskursivní analýzy, které jsou podrobeny tři vybrané informační texty organizací 

poskytujících pomoc obětem domácího násilí.
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ABSTRACT

This diploma thesis is focused on male victims of domestic violence. Firstly the term 

domestic violence is defined than the characterization of gender aspects of domestic 

violence followed. In the theoretical part of diploma thesis gender aspects of theoretical 

conception of domestic violence and empirical survey of domestic violence are also 

reflected. In the end of theoretical part a fundamental frame for solution to domestic 

violence cases is defined in Czech context.

Empirical part of diploma thesis is answering the question, whether the institutions 

and organizations, which are working with victims of domestic violence, are prepared and 

able to help male victims of domestic violence. The critical discourse analyses was applied 

to answer the same question when three informative texts of organizations supporting 

victims of domestic violence were examinated.



7

POMOC MŮŽŮM JAKO OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ– ÚVOD

V diplomové práci se hodlám věnovat problematice domácího násilí. Domácí násilí

bylo dlouhou dobu mimo pozornost majoritní společnosti, bylo považováno za okrajovou 

záležitost a bylo označováno za problematiku nižších sociálních vrstev a jedinců, kteří jsou 

patologičtí a mají sklony k alkoholismu či abusu jiných návykových látek.

Myslím, že můžeme konstatovat, že v českém kontextu je především zásluhou 

nevládních a nestátních organizací, že majoritní společnost vzala existenci domácího násilí 

na vědomí a že vznikala legislativní a správní opatření, která umožňují co možná 

nejrychleji a nejúčinněji přistupovat účelně k případům domácího násilí. 

Pochopitelně není možné nevidět, že stávající česká koncepce přístupu k domácímu 

násilí má určité nedostatky a nevyplněná místa, srovnáme-li ji s koncepcemi řešení 

domácího násilí, které fungují v západoevropských  zemích - za nejzávažnější výtky 

můžeme považovat skutečnost, že strategie boje s domácím násilím není dostatečně 

koncepční a systematická, zcela opomíjena je otázka psychoterapeutické a sociální práce 

s pachateli/kami domácího násilí, problematická je i provázanost Ministerstva vnitra České 

republiky a největší neziskové organizace z těch, které se otázkou domácího násilí zabývají 

(Bílý kruh bezpečí). 

Za problematické je možné rovněž považovat skutečnost, že domácí násilí je obvykle 

tematizováno pouze v rovině muž (tyran, násilník, pachatel) versus žena (oběť, terč, 

trpitelka). 

Domnívám se, že je opomíjena možnost, že i muž může být obětí domácího násilí, 

což dokládají i některé studie a výzkumy (ať už zahraniční či domácí, blíže budou 

zmiňovány v dalších částech diplomové práce, především pak ve čtvrté kapitole teoretické 

části diplomové práce) – autoři/ky některých studií dospívají k závěru, že u některých 

druhů domácího násilí může být genderový poměr obětí vyrovnaný.  

Důsledkem netematizování mužských obětí domácího násilí je, že pokud se muž 

stane obětí domácího násilí, je pro něj problematické o tomto problému hovořit, jelikož je 

obtížné si přiznat, že se stal obětí domácího násilí, protože je to neslučitelné s tradovanou 

představou o domácím násilí. 

Proto bych se chtěl v diplomové práci zaměřit na to, jak organizace, které se věnují 

problematice domácího násilí, reflektují možnost, že se obětí domácího násilí stane muž a 
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zda-li sociální služby, které nabízejí tyto organizace, jsou připraveny na muže - oběti 

domácího násilí.

Empirické zkoumání diplomové práce bude zaměřeno především na propagační a 

prezentační materiály poskytovatelů psychosociálních služeb v oblasti domácího násilí 

v českém kontextu; zvoleným přístupem k empirickému bádání pak bude kritická 

diskurzivní analýza.

Hlavní výzkumná otázka diplomové práce tedy bude znít, zda poskytovatelé/ky

psychosociálních služeb v oblasti domácího násilí reflektují možnost (a pokud ano, tak 

jakým způsobem), že oběťmi domácího násilí mohou být muži a jak jsou v propagačních a 

prezentačních materiálech poskytovatelů psychosociálních služeb v oblasti domácího násilí 

muži vyobrazováni.

Jak konkrétně bude vypadat struktura diplomové práce? Teoretická část diplomové 

práce bude složena ze šesti kapitol - v první kapitole (nese název V českém kontextu 

dostupná literatura týkající se tématiky domácího násilí) se pokusím zmapovat, jaká 

literatura a jaké prameny jsou k tématice dostupné a z jakých zdrojů jsem při psaní 

diplomové práce vycházel.

V druhé kapitole (Definice a charakteristiky domácího násilí) vymezím termín 

domácí násilí a ve stručnosti budu prezentovat nejdůležitější charakteristiky tohoto 

termínu.

V třetí kapitole teoretické části diplomové práce (Genderový rozměr domácího 

násilí) se budu zabývat otázkou, jak jednotlivé teoretické přístupy ke zkoumání domácího 

násilí reflektují možnost, že i muži se stávají obětí domácího násilí a jaká jsou genderová 

specifika domácího násilí (či lépe řečeno jak panující genderová očekávání a genderové 

role ovlivňují vnímání problematiky domácího násilí).

V této kapitole se rovněž zaměřím na konceptualizace specifik domácího násilí na 

mužích a mužských obětí domácího násilí - pokusím se odpověď na otázku, jaká jsou 

specifika těchto obětí, s jakými obavami a překážkami se střetávají a co je vede k tomu, 

aby snášeli násilí ze strany partnera/ky.

Čtvrtá kapitola teoretické části diplomové práce (Kdo je týrán? Spory o metodický 

přístup ke zkoumání domácího násilí) se bude zabývat výzkumy a empirickými šetřeními 

v oblasti domácího násilí. Na tomto místě můžeme konstatovat, že výzkumy a empirická 

šetření týkající se domácího násilí vykazují značné odlišnosti a  rozdíly v aspektu, jak často 

se muži stávají oběťmi domácího násilí – pokusím se odpovědět na otázku, proč tomu tak 

je a je-li možné s určitostí říct, jak často se muži a ženy stávají terčem domácího násilí.
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Další kapitola (Vývoj české legislativy k domácímu násilí) bude obsahovat 

informace o tom, jak bylo a je na problematiku domácího násilí nahlíženo z legislativního 

hlediska a jaké instituce jsou odpovědné za řešení této problematiky v českém kontextu. 

Zmíněny budou i výhrady vůči stávajícímu koncepci a náměty na možná zlepšení.

Poslední oddíl teoretické části bude věnován resumé toho nejpodstatnějšího a 

nejdůležitějšího, co bylo obsaženo v teoretickém oddíle diplomové práce.

V empirické části diplomové práce nejprve objasním, jakým způsobem jsem vybíral 

organizace, jejichž materiály byly podrobeny analýze. Dále se zaměřím na představení 

podstaty a principů kritické diskurzivní analýzy – jednak zmíním teoretické zdroje a 

východiska, na kterých je kritická diskurzivní analýza založena a rozvedu, jak obecně 

prakticky postupovat, pokud se rozhodneme pro použití kritické diskurzivní analýzy. Poté 

již představím samotný rozbor vybraných materiálů, budu prezentovat zjištění vyplývající 

z empirické části diplomové práce a sumarizaci poznatků, které jsem získal. 

Domnívám se, že práce, kterou jsem sepsal, může přispět k diskuzi týkající se 

problematiky mužů-obětí domácího násilí. Myslím, že je žádoucí upozornit, že stereotypní 

představa muže-pachatele domácího násilí a ženy-oběti domácího násilí je zpochybňována 

některými teoretickými koncepcemi a empirickými šetřeními. 

O tom, kolik je ve skutečnosti mužských obětí domácího násilí se vedly, vedou a 

budou vést polemiky a spory. Jsem ovšem přesvědčen, že čísla a fakta nejsou to 

nejdůležitější – za důležitější považuji, aby se mužské oběti domácího násilí (ať už je jejich 

počet jakýkoliv) měli kam obracet s žádostí o radu a pomoc a aby platilo tvrzení, že 

organizace pracující s oběťmi domácího násilí počítají s možností, že obětí domácího násilí 

se může stát i muž. 

Je-li toto tvrzení pravdivé a mají-li se muži-oběti domácího násilí kam obracet 

s žádostí o radu a pomoc, bude jednou z ústředních otázek diplomové práce – odpověď na 

tuto otázku pak považuji za největší přínos, který může tato práce může nabídnout.
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I. TEORETICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE

1. V ČESKÉM KONTEXTU DOSTUPNÁ LITERATURA TÝKAJÍCÍ 

SE TEMATIKY DOMÁCÍ NÁSILÍ

V této kapitole se zaměřím na přehled v současnosti dostupných informačních zdrojů 

k tematice domácího násilí. V přehledu uvádím stručný výčet titulů a materiálů, které jsem 

měl k dispozici a které jsem větší či menší měrou využil při tvorbě diplomové práce.

Je třeba konstatovat, že drtivá většina titulů a materiálů využitých při tvorbě diplomové 

práce vznikala až po roce 2000. To by mohlo svědčit o tom, že i po roce 1989 poměrně 

dlouhou dobou (cca 10 let) trvalo, než-li se začalo o problematice domácího násilí seriózně 

hovořit a diskutovat. 

Monografické tituly dostupné v českém jazyce, jichž jsem se dopátral, lze rozdělit do 

dvou základních skupin – jedna skupina monografií přináší příběhy konkrétních obětí1

domácího násilí, druhá skupina monografií2 přináší:

o pohled na domácí násilí z určitého pohledu (povětšinou jde o pohled právní)

                                                
1 Mezi tyto publikace můžeme např. zařadit:
Buskotte, Andrea. Z pekla ven: žena v domácím násilí. Vydání I. Brno: Computer Press, 2008. 176 str.
Tomešová, Milena…a muž ti vládnout bude. Vydání I. Praha: Ikar, 2007. 183 str.
2 Mezi tyto publikace patří:
Čírtková. Ludmila. (et kol.) Domácí násilí – přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích. 
Vydání I. Praha: Bílý kruh bezpečí, 2002. 43 str.
Conway, Helen L. Domácí násilí: příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 Sb. 
platným od 1. ledna 2007. Vydání I. Praha. Albatros, 2007. 158 str. 
Huňková, Markéta. Domácí násilí v Čz pohledu práva (efektivnost právních norem vzhledem k cíli ochrany 
společnosti před domácím násilí. Vydání I. Stráž pod Ralskem: Justiční akademie, 2004. 248 str.
Pikálková, Simona ed. Mezinárodní výzkum násilí na ženách – Česká republika/2003: příspěvek 
k sociologickému zkoumání násilí v rodině. Praha: 2004, Sociologický ústav Akademie věd ČR. 157 str. 
Střílková, Patricie. Vykázání jako prostředek ochrany před domácím násilím. Vydání I. Ostrava: Key 
Publishing, 2009. 91 str.
Šedivá, Marie. Metodický rámec interdisciplinární spolupráce na místní úrovni při řešení domácího násilí.
Vydání I. Praha: Bílý kruh bezpečí, 2007. 54 str.  
Vargová, Branislava. Partnerské násilí. Vydáni I. Praha: Linde, 2008. 159 str.
Voňková, Jiřina. Metodický rámec práce intervenčních center a podpora jejich vzniku. Vydání I. Praha: Bílý 
kruh bezpečí, 2007. 87 str.
Voňková, Jiřina. Vaše právo: první pomoc ženám,  obětem domácího násilí. Vydání V. Praha: proFem, 2006. 
75 str.
Voňková, Jiřina. (et kol.) Domácí násilí: právní minimum pro lékaře. Vydání II. Praha: ProFem, 2004. 62 str.
Voňková, Jiřina, Huňková, Markéta, Čacká-Pavlíková, Iva. Domácí násilí v České republice v roce 2002 
z pohledu práva. Vydání I. Praha: ProFem, 2002. 75 str.
Voňková, Jiřina. Vaše právo – první pomoc ženám, obětem domácího násilí. V. vydání. Praha: proFem, 2006. 
75 str. 
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o příručky pro určitou skupinu (většinou profesní) lidí, kteří se s domácím násilím 

setkávají

o celkový pohled na problematiku domácího násilí

Výjimku mezi monografiemi, kterou nelze zařadit ani do jedné ze skupin jsou 

monografie zabývající se domácím násilím na specifických skupinách, konkrétně na 

mužích či seniorech3 - při psaní diplomové práce jsem nejvíce využil informací právě 

z této monografie a rovněž jsem využil dalších článků a statí, které vznikly v kolektivu 

autorů a autorek kolem Jiřího Buriánka.4

Při psaní diplomové práce jsem velice ocenil příspěvky Ludmily Čírtkové.5 Tato 

autorka jednak dopodrobna mapuje právní a institucionální aspekty domácího násilí, avšak 

také přináší informace o výzkumech či šetřeních, která narušují představu, že obětí 

domácího násilí se v drtivé většině případů stávají ženy.

Především při psaní čtvrté kapitoly diplomové práce (Základní institucionální rámec 

pomoci obětem domácího násilí) jsem využil příspěvků v periodikách a časopisech6

                                                
3 Jde o publikaci. Buriánek, Jiří (et kol.) Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech. Vydání I. Praha: 
Triton, 2006. 108 str.
4 Buriánek, Jiří; Kuchař, Pavel: Domácí násilí na mužích - pilotní sonda. In Domácí násilí - násilí na mužích 
a seniorech. Vydání I. Praha: 2006, Triton. 108 str.
Buriánek, Jiří: Domácí násilí z druhého břehu: muži jako oběti In: Sborník sekce sociální patologie MČSS 
Šlovice 2005. Vydání I. Praha: MČSS, 2005.  
Buriánek, Jiří, Dunovský, Jiří, Kovařík, Jiří. Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýza jejich příčin, 
prevence. Vydání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005. 91 str.
Dunovský, Jiří, Kovařík, Jiří. Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýzy jejich příčin, prevence.
Vydání I. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2005. 91 str.
5Čírtková, Ludmila. Domácí násilí. Dostupné z: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2006/03/cirtkova.pdf. Staženo dne 15.4.2009.
Čírtková, Ludmila. Vybrané výzkumy a teorie domácího násilí. Dostupné z: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2002/07/cirtkova.html. Staženo dne: 3.4.2009
Čírtková, Ludmila. Zákon propojí činnost policie se sociálními službami a justicí. In Sociální práce, rok 
2006, čís. 2, str. 45 – 47.
Čírtková, Ludmila. Zatím víme víc o ohrožených osobách. In Zpravodaj BKB, ročník 10, rok 2003, číslo 1. 
Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-
osobach/r108
6 Jelínek, Jiří. K trestněprávnímu postihu domácího násilí. Kriminalistika, rok 2004, č. 4. Dostupné z: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2005/04/jelinek.html 
Martinková, Milada. Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. Dva příspěvky k 
problematice domácího násilí v České republice. Vydání I. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 2001. 143 str.
Novotná, R. Domácí násilí v paragrafech. Policista, rok 2006, č. 6, 3 str. Dostupný z: 
http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2006/06/obpclanek1.html
Novák, Vladimír. Zákony, které se přijímají, diskriminují muže. In Sociální práce, rok 2006, čís. 2, str. 47 –
50.
Novotná, Renata. Domácí násilí v paragrafech. Policista, rok 2006, č. 6, str. 1 - 3. Dostupný z: 
http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2006/06/obpclanek1.html
Sedláčkova, Alena. Kvalitní proškolení může přispět k minimalizaci zneužití vykázání. In Sociální práce, rok 
2006, čís. 2, str. 51 – 53.
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(můžeme zmínit časopis Gender, rovné příležitosti a výzkum, Kriminalistika, Policista, 

Sociologický časopis, Sociální práce) a také jsem využíval informačních zdrojů Bílého 

kruhu bezpečí.7

Kritické připomínky a podněty ke změnám, jež se týkaly především institucionálního 

rámce domácího násilí, jsem nalezl ve Stínových zprávách… 8 a při psaní třetí kapitoly 

diplomové práce jsem čerpal z určitých části monografie Elizabeth Badinter.9

Ve výčtu zdrojů, které jsem využil při psaní diplomové práce nemohou nezmínit 

mediální příspěvky k problematice domácího násilí10 a zákonné normy.11

Důležitým zdrojem informací o domácím násilí jsou bezesporu i internetové stránky 

poskytovatelů psychosociálních služeb pro oběti domácího násilí.12 Rovněž jsem věnoval 

                                                                                                                                                   
Valdrová, Jana. K stereotypům a klišé v medializaci ženství. Sociologický časopis, roč. 37, rok 2001, č. 2, str. 
183 – 205. 
Voňková, Jiřina; Lienau, Marie. Jak dál v právní úpravě domácího násilí. In Gender, rovné příležitosti a 
výzkum. Roč. 3, rok 2001, čís. 1, str. 9 – 10.
Durdík, Tomáš, Vitoušová, Petra. Zákon na ochranu před domácím násilím. Dostupné z: 
http://www.bkb.cz/news.php?action=showNews&id_categoryNode=401. Staženo dne 18.9.2009.
Vykázání podle nového zákona již za necelých 5 měsíců. Tisková zpráva Bílého kruhu bezpečí ze dne 8. srpna 
2006. Dostupné z: http://www.bkb.cz/news.php?action=showNews&id_categoryNode=390. Staženo dne 20. 
9. 2009.
8Pavlík, Petr (ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Vydání I. 
Praha: Gender Studies,  2003. 118 str.
Pavlík, Petr.(ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Stínová 
zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2006. Vydání I. Praha: Gender Studies,  
2007. 156 str.
Pavlík, Petr.(ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Stínová 
zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2008. Vydání I. Praha: Gender Studies,  
2009. 144 str.
9 Badinter, Elizabeth. Tudy cesta nevede. Vydání I. Praha: Karolinum, 2004. 145 str.
10 Bedrnová, Jitka. I muži mají své trápení. In Mladá fronta Plus, rok 2007, čís. 13, str. 40 – 43.
Komárek, Michal. Primitivní mužští agresoři. In Reflex, rok 2008, č. 9, str.11.
Kyša, Leoš. Jsi bačkora a blbec! In časopis Týden, rok 2008, čís. 2, str. 30 – 35. 
Wanatowiczová, Krystyna. Domácí násilí: Jak týrat muže. In časopis Týden, rok 2002, č. 17, str.  32 – 37.
Co se děje za zavřenými dveřmi aneb domácí násilí v ČR. Hovory na Bělidle, Český rozhlas 6, vysíláno 
8.7.2008
Čeští muži od revoluce po dnes. Český rozhlas 6, vysíláno dne 14.6.2002.
Domácí násilí a český právní řád. Hovory na Bělidle, Český rozhlas 6, vysíláno 2.12.2008.
11 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 
domácím násilím [PSP, tisk 828/0].
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Dostupné z:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1
=200/1990&PC_8411_l=200/1990&PC_8411_pi=20&PC_8411_ps=10&#10821. Staženo dne 15.4.2009
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Dostupné z:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1
=140/1961&PC_8411_l=140/1961&PC_8411_ps=10#10821. Staženo dne 14.4.2009.
Zákon 135/2006 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Dostupné z: 
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/c12571d20046a0b20000000000000000/c12571d20046a0b2c125714f
0034cdc3?OpenDocument. Staženo dne: 14.4.2009
12 http://www.acorus.cz
http://www.bkb.cz
http://www.centrumelektra.cz
http://www.donalinka.cz
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pozornost studentským pracím, které se zaobíraly domácím násilím (především těmi, které 

se nějakým způsobem dotýkaly tematiky mužských obětí domácího násilí)13 - jako nejvíce 

podnětnou jsem shledal práci Olgy Kubové,14 čerpal jsem z ní zejména při psaní třetí 

(Statistické a empirické údaje týkající se domácího násilí) a šesté (Genderový rozměr 

domácího násilí) kapitoly diplomové práce.

Na závěr této kapitoly diplomové práce zmíním anglicky psané příspěvky 

k problematice domácího násilí. Z hojného počtu dostupných titulů a článků zmíním ty, 

které jsem v diplomové práci nejhojněji citoval.15

Tolik tedy stručný výčet literatury a pramenů, jenž jsem využíval při psaní 

diplomové práce. Nutno konstatovat, že i přes relativní hojnost materiálů jsem především 

při studiu česky psaných materiálů a pramenů narážel na skutečnost, že muži jsou poněkud 

stereotypně zobrazováni především jako pachatelé domácího násilí. 

                                                                                                                                                   
http://www.koordona.cz
http://www.magdalenium.cz
http://www.persefona.cz
http://www.profem.cz/
http://www.rosa-os.cz
http://www.spondea.cz
13 Břeňová, Marta. Stereotyp versus inovace: sémiotická analýza genderových aspektů televizní reklamy. 
(diplomová práce). Brno: Fakulta sociálních studii Masarykovy univerzity, 2008. 61 str.
Fanta, Marek. Domácí násilí páchané na  mužích (bakalářská práce). Brno:  Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity, 2009. 110 str.
Kubová, Olga. Domácí násilí (disertační práce). Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, 2005. 158 
str.
Pešáková, Kristýna. Stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích (magisterská diplomová práce). Brno: 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008. 87 str.
Suchánek, Daniel. Domácí násilí na mužích (absolventská práce). Praha: Evangelická akademie, 2008. 85 
str.
Šrámová, Jana. Domácí násilí. (diplomová práce). Brno: Katedra trestního práva Právnické fakulty 
Masarykovy Univerzity, 2007. 77 str.  
14Kubová, Olga. Domácí násilí (disertační práce). Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, 2005. 
158 str.
15 Cook, P. W. 1997. Abused Men. The Hidden Side of Domestic Violence. First edition.  Westport: Praeger 
Publisher, 1997. 195 pages
Fontes, David L. Violent Touch: Breaking Through the Stereotype. Dostupné z: 
http://www.safe4all.org/essays/vtbreak.pdf. Staženo dne 2.4.2009
Kimmel, Michael S. Male Victims of Domestic Violence: A Substantive and Methodological Research 
Review.  A report to: The Equality Committee of the Department of Education and Science. Dostupné z: 
http://www.ncdsv.org/images/male_DV_victims1.pdf. Staženo dne 3.4.2009
Kimmel, Michael S. “Gender Symmetry” in Domestic Violence. A substantive and Methodological Research 
Review. Rok 2002, roč. 8, str. 1332 – 1365. Dostupné z: 
http://vaw.sagepub.com/cgi/content/abstract/8/11/1332, Staženo dne: 21.4.2009.
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2. DEFINICE A CHARAKTERISTIKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

O domácím násilí mluvíme tehdy, pokud se rodinný příslušník, partner/partnerka, ex-

partner/ex-partnerka snaží svým chováním a počínáním ubližovat jiným – cílem násilí je 

získat převahu a moc nad obětí. Domácí násilí: „… je jakýkoliv výskyt ohrožujícího 

jednání, násilí nebo zneužití psychického, fyzického, sexuálního, ekonomického nebo 

emocionálního mezi dospělými osobami, které jsou nebo někdy v minulosti byly intimními 

partnery, nebo členy rodiny, a to bez ohledu na pohlaví.“16

Domácí násilí se od ostatních druhů násilného chování liší především v aspektu 

blízkosti a intimnosti vztahu mezi obětí a pachatelem/kou: „K domácímu násilí dochází 

v soukromí jak ve smyslu prostorovém, dochází k němu nejčastěji za „zavřenými dveřmi“ 

společného bytu. Zároveň  i ve smyslu daleko širším, v intimním prostoru mezi blízkými 

lidmi, kteří spolu sdílejí každodennost, minulost i budoucnost, často vychovávají společně 

děti, které jsou pak chování agresora/ky svědky.“17

K pojmenování domácího násilí jsou používány také další pojmy – např. domácí 

zneužívání, partnerské zneužívání (partner abuse), intimní násilí (intimate violence). 

Ludmila Čírtková konstatuje, že tato další pojmenování domácího násilí popisují: … vůči 

komu a za jakých okolností je násilné chování uplatňováno… zůstaly ovšem omezeny na 

stránky odborné literatury, výraz domácí násilí byl rychle zmedializován a stal se tak 

oficiální klíčovou formulkou používanou při prezentaci a odtajnění problému partnerského 

zneužívání.“18

Mimo soukromí jako místa, kde k násilnému chování dochází, můžeme dle 

Čírtkové19 k základním rysům domácího násilí zařadit opakovaný a postupný nárůst 

intenzity násilných incidentů (domácí násilí má specifickou dynamiku, nejedná se o 

ojedinělý incident, ale agresor/ka stupňuje ataky a také zkracuje intervaly, kdy je oběť 

v klidu) a také specifické příčiny a kořeny domácího násilí (pokud hovoříme o domácím 

násilí, měli bychom zdůraznit skutečnost, že tento druh násilného chování má specifické 

motivy a pohnutky, které je odlišují od jiných forem kriminálního chování). 

                                                
16 Voňková, Jiřina, Huňková, Markéta. Domácí násilí: V českém právu z pohledu žen. Vydání I. Praha: 
ProFem, 2004, str. 15.
17 Buriánek, Jiří, Dunovský, Jiří, Kovařík, Jiří. Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýza jejich 
příčin, prevence. Vydání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, str. 7. 
18 Čírtková, Ludmila. Domácí násilí ve faktech a teoriích. In Gender, rovné příležitosti, výzkum. Ročník 3, 
rok 2002, číslo 1, str. 1.
19 Čírtková, Ludmila. Vybrané výzkumy a teorie domácího násilí. Dostupné z: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2002/07/cirtkova.html. Staženo dne: 3.4.2009
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Domácí násilí se vyskytuje ve všech kulturách, je záležitostí všech etnik, ras, 

náboženských vyznání, tříd i genderových kategorií – pachateli/kami domácího násilí 

mohou být jak muži, tak i ženy.20

Panuje obecný stereotyp, který praví, že rodina je oázou klidu, bezpečí, podpory, 

lásky, zázemí. Tento stereotyp je ovšem zpochybňován v konfrontaci s údaji o počtu 

násilných činů, které se odehrávají za zdmi bytů a domů – představa rodiny jako místa 

bezpečí pomalu ale jistě mizí a soukromá sféra je odkrývána jako oblast, která může být 

plná násilných a bolestných střetů, jako oblast, kde jsou slabší v područí silnějších a 

mocnějších. 

Olga Kubová21 konstatuje, že je možné sestavit katalog násilného chování, kterého se 

na obětech dopouští agresoři/ky. Její katalog obsahuje následující položky:

o   násilí fyzické  - sahá od strkání, pohlavků a házení věcí přes tahání za vlasy, 

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

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

(je možné se setkat i s pojmem nepřímé fyzické násilí – jde o ničení předmětů, 

vrhání věcí do blízkosti oběti či záměrné ubližování domácím mazlíčkům) 

Je nejvíce viditelným druhem domácího násilí, jelikož zanechává zjevné stopy –

modřiny, odřeniny, jizvy, popáleniny, zlomeniny…Jde o fyzicky bolestivé útoky, 

které sebou nesou riziko poškození zdraví a mohou vést až k přímému ohrožení 

života

o   násilí psychické - urážky, zesměšňování, výhrůžky rozvodem, únosem dětí, 

umístěním v psychiatrické léčebně, snižování lidské důstojnosti, pokořování, 

znevažování… 

Zpravidla stojí na počátku rozvíjejícího se řetězce násilí a nejprve nemusí být obětí 

jako násilí chápáno – např. mocenská opatření související s žárlivostí mohou být 

považována za projevy lásky a náklonnosti. 

V kontrastu s fyzickým domácím násilím je psychické domácí násilí obtížněji 

dokazatelné – ačkoliv by bylo zavádějící zpochybňovat psychické problémy, které 

oběť má, je nutno konstatovat, že nejsou na první pohled patrné. 

                                                
20

Tento názor vyslovila Kateřina Macková z organizace Acorus o.s v rozhlasovém pořadu: Domácí násilí a 
český právní řád. Hovory na Bělidle, Český rozhlas 6, vysíláno 2.12.2008.
21 Kubová, Olga. Domácí násilí (disertační práce). Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, 2005, 
str. 20 – 21.
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Mezi důsledky psychického týrání patří neurotické projevy (úzkost, panické ataky, 

fobie, koktavost, tiky), psychosomatická onemocnění (nechutenství, žaludeční 

vředy, ekzémy, migrény) a psychiatrické diagnózy (nejčastěji reaktivní deprese)

o   násilí sexuální - zahrnuje znásilnění, nucení k nepříjemným sexuálním praktikám 

nebo sledování pornografie či nátlak na nepoužívání antikoncepce. Za sexuální 

násilí lze označit i podmiňování sexuálního styku.

Patří mezi častější ze způsobů domácího násilí a rovněž jde o druh, který je hůře 

rozpoznatelný, jelikož se povětšinou odehrává v soukromí, beze svědků (i když v 

některých případech se svědky sexuálního násilí stávají děti). 

Z tohoto důvodu je obtížná i otázka dokazování, jelikož proti sobě stojí tvrzení proti 

tvrzení. 

o   násilí ekonomické - spočívá v oddělení oběti od finančních  a materiálních zdrojů,

agresor/ka má kontrolu nad ekonomickými příjmy a jinými zdroji oběti. 

Tyran/ka uplatňuje striktní dohled nad penězi, oběti není dovoleno, aby peníze 

držela – důsledkem je, že oběť je nucena žádat o jakýkoliv finanční obnos bez 

ohledu na využití finančních prostředků – ať už se jedná o potřeby zbytné či o 

financování stravy, nájmu nebo ošacení.

Ekonomické násilí může zahrnovat i situace, kdy agresor/ka zabraňuje oběti 

v dokončení studia, v hledání zaměstnání či v hledání jiných finančních zdrojů.

o   násilí sociální – cílem je izolace oběti od okolního světa, projevuje se kontrolou 

soukromého života, zákazem styku s příbuznými, příkazem neopouštět obydlí, 

kontrolou komunikace (emailová, telefonická, poštovní)

o   násilí emocionální – je zaměřeno na osoby, zvířata a věci, ke kterým má oběť citový 

vztah – může jít o likvidaci či pohrůžku likvidací domácích zvířat, ničení či 

poškozování oblíbených věcí. 

Častým prostředkem pro emocionální násilí jsou děti – oběti je vyhrožováno, že ji 

děti budou odejmuty či že dětem bude ublíženo.

Sebehodnocení oběti emocionálního násilí je výrazně sníženo, oběť často trpí 

depresemi, dochází k rozvoji psychiatrických onemocnění, poruch příjmů potravy a 

oběť má sklon k nadužívání návykových látek.

Tolik tedy stručné vymezení a definování termínu domácí násilí. Jistě bychom mohli 

najít jiné a podrobnější definice, mohli bychom se zabývat profily pachatelů/ek a obětí 

domácího násilí nebo teoriemi příčin domácího násilí. 
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Tyto otázky ovšem s ohledem na rozsah a zaměření diplomové práce nejsou 

nezbytné a proto přejdeme k následující části diplomové práce, kapitole první.
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3. GENDEROVÝ ROZMĚR DOMÁCÍHO NÁSILÍ

3.1 Gender – definice

Termín gender byl poprvé použit americkými feministkami, které chtěly popsat 

zásadní společenské rozdělení a rozlišení založené na dichotomii pohlaví. Termín gender 

také označoval: „… odmítnutí biologického determinismu a vyjadřoval myšlenku, že muži 

a ženy jsou definováni ve vzájemnosti, propojenosti a opozičnosti.“22

Gender se nejdříve stal způsobem, jak označit kulturní a sociální konstruktivismus a 

jak referovat o tom, že: „… identita muže a ženy se rodí ve společnosti.“23

Od přelomu šedesátých a sedmdesátých let jsme se tedy mohli setkat s dvěma 

termíny, které byly vzájemně odlišovány: „… pohlaví bylo popisováno pomocí 

biologických termínů - anatomie, hormony, fyziologie…gender pak byl vymezován jako 

získaný status, který je konstruován skrze psychologické, kulturní a sociální významy.“24

Rozdíl mezi muži a ženami byl tradičně označován jako přirozený a neměnný. Jak 

upozorňuje Šmausová, dojem  biologické odlišnosti mezi muži a ženami vzniká, jelikož je 

upozaďována skutečnost, že většina mužských a ženských morfologických znaků je 

shodná; vyzdvihován je naopak nevelký rozdíl ve vnější konstrukci, typicky znázorňovaný 

v podobě falického symbolu. Vůči biologické extrapolaci vznesly sociální vědy námitku –

nikoliv přírodní znaky (pohlaví, sex), ale odlišná socializace k mužským a ženským rolím 

zapříčiňuje rodové rozdíly v chování – naučená složka předávána společností má na 

vytváření genderových identit daleko významnější a větší podíl něž-li biologická, 

genetická komponenta. Biologická definice pohlaví je tedy nahrazena stejně bytostnou 

sociologickou představou genderu – výchova k muži či ženě: „… implikuje celoživotní 

neměnné chování jako muž či žena. Genderové role sice nejsou vrozené, ale během života 

se stávají jakousi druhou přirozeností.“25

Nicméně i tuto druhou, sociální přirozenost je možné dekonstruovat, narušovat, 

zpochybňovat. Sociální instituce vyžadují od jedinců, aby hráli roli, která odpovídá 

                                                
22 Scott, Joan W. Gender: A useful category of historical analysis. The Američan historical review, rčník 91, 
rok 1986, čís. 5, str. 1054
23 Scott, Joan W. Gender: A useful category of historical analysis. The Američan historical review, rčník 91, 
rok 1986, čís. 5, str. 1056.
24 West, Candace, Zimmermann, Don H. Doing gender. In Gender and Society, roč. 1, rok 1987, čis. 2, str. 
125
25 Šmausová, Gerlinda. Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví. In Sociální studia 7. 
Vydání I. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, str. 16.
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genderové sebedefinici. Gender je tedy možné chápat jako roli: „… produkovanou a 

reprodukovanou v rámci každodenní interakce. Jedinci vykonávají mnoho nejrůznějších 

aktivit, jenž reflektují a vyjadřují gender umístění.“26. West a Zimmermann prosazují 

názor, že naše genderová role se neustále produkuje a uskutečňuje jako doing gender 

(překlad by mohl znít produkování genderové role). Doing gender znamená vytváření 

rozdílů mezi muži a ženami – tyto rozdíly nejsou přirozené, esenciální či biologické, avšak 

jednou byly ustaveny a konstruovány, proto jsou reprodukovány, aby zdůrazňovaly nutnost 

a neodmyslitelnost genderu.

Produkování role dle Šmausové předpokládá, že se muži i ženy učí v průběhu 

socializace hrát i protikladnou roli. Každé individuum s běžnou biografií a životní 

zkušeností během života alespoň dočasně zaujalo perspektivu opačného genderu – je tedy

schopné hrát roli genderu mužského, tak i ženského a komunikace mezi oběma gendery by 

bez tohoto mechanismu byla nemožná. Šmausová upozorňuje, že myšlenka, že ženy a 

muži hrají obojí roli, již má určitou historii, neboť Elisabeth Badinterová: „… již v roce 

1988 upozorňovala, že ženy a muži hrají obojí roli – muži a ženy nemají protikladné 

vlastnosti, spíše je všechny individuálně rozdílnou měrou sdílejí. Muži a ženy si ze 

zásobníku vlastností…vybírají podle potřeby a libosti takové, které se jim líbí, a sestavují 

si sami kulturně androgynní identity.“27

West a Zimmermann konstatují, že jedincům je vždy k dispozici mnohost a pestrost 

sociálních identit a to, která: „… bude potlačena či naopak zdůrazněna, záleží na 

kontextu… proto je poněkud paradoxní, že bez ohledu na kontext bychom vždy měli být 

mužem či ženou.“28

Prvek kontextu zdůrazňuje i Judith Butler, která se snaží zbavit jak kategorii pohlaví, 

tak i kategorii gender jakýchkoliv atributů esencialismu a přichází s termínem gender 

performance: „… pohlaví i rod jsou nestabilní kategorie a pevnost jejich hranic je bez 

ustání ohrožována kulturními praktikami, které zpochybňují jejich jednoznačnost… 

předmětem kulturní konstrukce není pouze rod jako takový, nýbrž i sama distinkce mezi 

rodem a pohlavím…“29

                                                
26 West, Candace, Zimmermann, Don H. Doing gender. In Gender and Society, roč. 1, rok 1987, čis. 2, str. 
127.
27 Šmausová, Gerlinda. Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví. In Sociální studia 7. 
Vydání I. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, str. 23.
28 West, Candace, Zimmermann, Don H. Doing gender. In Gender and Society, roč. 1, rok 1987, čis. 2, str. 
139. 
29 Fulka, Josef. Od interpretace k performative (feminismus a konstrukce rodové identity). In Sociální studia 
7. Vydání I. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, str. 46
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Gender je také třeba vnímat jako analytickou a interpretační kategorii, jelikož 

bychom měli počítat se skutečností, že ostatní nás budou: „… soudit a hodnotit určitým 

způsobem, dle určitých předpokladů.“30 Rovněž Pierre Bourdieu se zamýšlí nad tím, jak 

je s ohledem na gender strukturována sociální realita a jak je symbolicky organizována. 

Význam genderu jako analytického nástroje, který umožňuje: „… dekódovat významy a 

porozumět komplexně nejrůznějším spojitostem a okolnostem společenských interakci…

“31, zdůrazňuje i Joan W. Scott.

S představou genderu jako analytického nástroje je možné pokračovat a položit si 

otázku, jak je ve vybraných teoriích domácího násilí nakládáno s kategoriemi pohlaví či 

rod. Další otázka by mohla sledovat, s jakými teoretickými koncepty genderu pracují 

autoři/ky věnující se problematice domácího násilí.

3.2 Muži, ženy – násilí a agrese

Olga Kubová konstatuje, že v obecném povědomí je příslušníkům mužského pohlaví 

připisována vyšší tendence k užití agrese než ženám. Dle slov autorky představa, že muži 

disponují vyšší tendencí k násilí, pramení ze starších vědeckých teorií, které zdůrazňovaly 

především vrozené, biologické odlišnosti mezi muži a ženami.

Michael S. Kimmel32 pokládá představu o násilnosti mužů za součást kulturního 

dědictví za mylnou. Násilí se stalo součástí mužské identity, nevychází ovšem z genů, 

avšak je kulturně a společensky utvářené a produkované – násilí mužů se mění, proto je 

možné s ním skončit.

M. S. Kimmel pokračuje konstatováním, že dle feministických teorií je podstatou 

mužnosti touha po nadvládě. Autor ovšem namítá, že takováto definice mužnosti odpovídá 

ženskému úhlu pohledu a muži jak jednotlivci až na malé výjimky moc nemají – muži jako 

skupina sice moc mají, ovšem ta se organizuje jak proti ženám, tak i proti jiným mužům.    

Základním stavebním kamenem mužské identity tedy není touha po dobývání, 

nadvládě a moci – naopak, základním stavebním kamenem mužské identity je vzájemný 

strach mezi muži navzájem.

                                                
30 West, Candace, Zimmermann, Don H. Doing gender. In Gender and Society, roč. 1, rok 1987, čis. 2, str. 
140. 
31 Scott, Joan W. Gender: A useful category of historical analysis. The American historical review, ročník 91, 
rok 1986, čís. 5, str. 1069 - 1070.
32 Kimmel, Michael S.  Mali by/možú/budú muži podporovať feminizmus? In: Aspekt, roč. 8, rok 1999, č. 2, 
str. 57 – 62. 
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Individuální muži cítí strach, že budou demaskováni, odhaleni jako slaboši a přijdou 

o svoji mužnost. V tomto kontextu je třeba chápat i násilí mužů vůči ženám. Ženy se 

stávají prostředkem, jak muži dokládají ostatním mužům, že nejsou „baby“ a že strach 

úspěšně kompenzovali.    

Kompenzační reakcí na strach u mužů je sexismus, jejich vylučování z veřejné sféry 

a na individuální úrovni také akty násilí vůči konkrétním ženám. Násilí mužů dle Kimmela 

je tedy třeba považovat za důsledek pocitů bezmoci a strachu, nikoliv za něco daného, 

přirozeného.

Především pod vlivem poznatků kulturních antropologů/žek došlo později ke 

zpochybnění „přirozenosti“ vyšší agrese mužů – kulturní antropologie přichází 

s poznatkem, že: „… sklony k agresi u obou pohlaví se v různých kulturách liší… navíc 

v rámci kriminologie se prosazují názory… o postupující feminizaci násilné kriminality.“33

Biologická podmíněnost agrese je tedy nahrazována sociální podmíněností agrese –

významnou roli hrají genderová očekávání, která v euroamerickém civilizačním okruhu 

akceptují u mužů agresi, ale u žen ji naopak odmítají. Nicméně, jak konstatuje Bourdieu, 

jedná se o: „… přetrvávající prvky esencialistického pojetí světa, jež je nám socializací 

zprostředkováno – důraz kladený na univerzální lidské instinkty a pudy (mateřský instinkt 

u všech žen nebo agresivita způsobená vyšší hladinou hormonu testosteronu u všech 

samců) dokládaný ilustrativními příklady ze života zvířat.“34

Agresivní chování žen a  mužů bylo dálo zkoumáno - Olga Kubová zmiňuje 

poznatky badatelů Campbella a Muncera35 - z výsledků jejich výzkumu vyplývá, že 

agresivita mužů a žen se odlišuje v následujících aspektech:

o   preferovaný způsob agresivního chování – muži častěji sahají k agresi fyzické, ženy 

naopak volí formy verbální a nepřímé agrese. Pokud dochází k situacím, kdy je 

agrese vyprovokována, rozdíly mezi muži a ženami se stírají. Nutno ovšem doplnit, 

že muži častěji považují i neutrální podněty za provokující

o   reakce na vlastní agresivní chování – muži vnímají vlastní agresivní chování 

pozitivně, domnívají se, že jde o projev kontroly a moci nad ostatními; naopak ženy 

reflektují vlastní agresi negativně a snaží se ji vysvětlovat jako důsledek emočního 

                                                
33Kubová, Olga. Domácí násilí (disertační práce). Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, 2005, str. 
39. 
34 Šmídová, Iva. Muži v české republice podle jiných mužů.  In Sociální studia 7. Vydání I. Brno: Masarykova 
Univerzita, 2002, str. 117.
35 Informace můžeme nalézt: Kubová, Olga. Domácí násilí (disertační práce). Brno: Právnická fakulta 
Masarykovy Univerzity, 2005, str. 40 - 41.
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pnutí či vypětí. Proto je mužská agrese označována za instrumentální a naopak 

ženská za emocionální

o   zaměření agresivního jednání – terčem agrese mužů jsou obvykle muži, ženy utočí 

na ženy 

3.3 Muži, ženy – domácí násilí

Nyní obrátíme pozornost od násilí a agrese přímo k domácímu násilí. Pro odpověď, 

jak je nahlíženo na problematiku domácího násilí z genderového hlediska, je dle 

amerického klinického psychologa Davida L. Fontese určující, jaká teoretická východiska 

jsou zvolena pro reflexi domácího násilí. 

Ve článku Violent Touch:Breaking Through the stereotype36 zmiňuje autor tři různé 

modely, jak je možné tuto problematiku reflektovat - jedná se o feministický model, model 

systému rodinných rolí a model naučeného chování. 

O feministickém modelu hovoří David L. Fontes v případě, je-li pozornost zaměřena 

především na odlišné socializační modely, které určují, jaké chování a jednání je přípustné 

pro muže a jaké pro ženy.

V rámci feministického modelu je možno pohlížet esenciálně na všechny ženy jako 

oběti, jelikož jsou nuceny žít ve společnosti, která je patriarchální a která dává mužům 

pocit, že mají právo ženy ovládat a kontrolovat. Patriarchální privilegia jsou označována za 

jeden z primárních zdrojů násilí vůči ženám, muži jsou chápáni jako zneuživatelé a 

agresoři. Elisabeth Badinter dodává: „Ona, bezmocná a utiskovaná žena, ON, násilník, 

pán, vykořisťovatel. A tak tu stojí proti sobě, strnulí a nehybní, jeden proti druhému. 

Dostanou se někdy z pasti ven?“37  

Podstatou systému rodinných rolí je myšlenka, že: „… každý z příslušníků rodiny 

hraje důležitou roli v rodinném dramatu dobra a zla, a proto také sdílí určitou míru 

odpovědnosti za stav věcí.38

V případě domácího násilí se může v rodinném systému rozběhnout tanec násilí, ve 

kterém každý zaujímá důležitou roli, všichni nesou určitý díl odpovědnosti a určují, jak se 

                                                
36 Fontes, David L. Violent Touch: Breaking Through the Stereotype. Dostupné z: 
http://www.safe4all.org/essays/vtbreak.pdf. Staženo dne 2.4.2009
37 Badinter, Elisabeth. Tudy cesta nevede. Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu. 
Vydání I. Praha: Karolinum, 2004, str. 36.
38 Fontes, David L. Violent Touch: Breaking Through the Stereotype. Dostupné z: 
http://www.safe4all.org/essays/vtbreak.pdf, str. 52.  Staženo dne 2.4.2009
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bude rodinný systém dál rozvíjet – kategorie gender tedy dle teorie rodinných rolí předem 

neurčuje, jakou roli kdo zaujme. 

Další teorie, kterou zmiňuje David L. Fontes,  pracuje s myšlenkou naučeného 

chování – podstatou je představa, že každá osoba se v průběhu života učí a napodobuje 

vzorce, jak se chovat vůči ostatním a jaké postoje je možné zaujímat. Teorie naučeného 

chování prezentuje názor, že ženy i muži mohou zapříčinit, že jejich synové/dcery se 

stanou násilníky/icemi. 

Ze tří modelů, které zmiňuje David L. Fontes, je pouze dle feministického modelu 

gender klíčovou kategorií pro to, zda-li se sociální aktér/ka stane obětí či pachatelem 

domácího násilí. Za problematickou můžeme ovšem dle amerického myslitele označit 

skutečnost, že: „… většina zařízení, která se věnují péči o oběti domácího násilí, jsou 

vystavěna na feministickém modelu řešení domácího násilí, jenž minimalizuje význam 

přístupů jiných, odlišných.“39

Vraťme se ovšem k genderovému rozdělení rolí. Společnosti euroamerického 

civilizačního okruhu jsou založeny na binárním genderovém systému, maskulinita: „… je 

vždy definována v opaku k feminitě a tudíž tato neustálá práce na vytváření mužské 

identity není možná bez existence feminity a ženy.“40

Socializace mužů probíhá s větším důrazem na agresivitu, soutěživost; ideální muž 

by měl být disciplinovaný, racionálně uvažující, dominantní a neventilující emoce a city. 

Jak konstatuje Marcela Linková, formování a vytváření maskulinní genderové identity je 

postaveno na procesu neustálého dokazování mužnosti a mužskosti, socializace chlapců se 

často opírá o tvrzení typu buď muž či dokaž, že jsi chlap, chlapi nebrečí. Komunikovat a 

projevovat emoce je přípustné u žen – za možnost projevovat emoce ovšem platí 

podřízeností mužům a tlakem, aby omezovaly vlastní zájmy a potřeby ve prospěch 

druhých. Ideální žena by měla být neagresivní, pečující a starostlivá. Linková dále dodává: 

„Ve společnostech, které důležité komunikační schopnosti - schopnost hovořit o 

problémech, dávat najevo emoce atd. připisují ženám a popírají v mužích, se násilí může 

stát prostředkem, jak dosáhnout určitého cíle.“41

Pokud ve společnosti panuje takovéto nastavení genderových rolí, je obtížné 

pracovat s představou, že i žena může být agresorka a týrat svého druha.  Elisabeth 

                                                
39 Fontes, David L. Violent Touch: Breaking Through the Stereotype. Dostupné z: 
http://www.safe4all.org/essays/vtbreak.pdf, str. 53.  Staženo dne 2.4.2009
40 Pikálková, Simona ed. Mezinárodní výzkum násilí na ženách – Česká republika/2003: příspěvek 
k sociologickému zkoumání násilí v rodině. Praha: 2004, Sociologický ústav Akademie věd Č, str. 28. 
41 Pikálková, Simona ed. Mezinárodní výzkum násilí na ženách – Česká republika/2003: příspěvek 
k sociologickému zkoumání násilí v rodině. Praha: 2004, Sociologický ústav Akademie věd ČR, str. 28 - 29. 
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Badinter se domnívá, že: „… binární kategorie jsou nebezpečné, poněvadž zastírají 

složitost reality ve prospěch zjednodušených a kategorických schémat… neubráníme se 

otázce, zda souhrnný a zjednodušující pojem mužská dominance není na překážku.“42

Jak již bylo naznačeno, mužská identita je jen obtížně slučitelná s identitou oběti. 

Ani pro ženy, ani pro muže není příjemné sdělit okolí, že se stali terčem domácího násilí –

domácí násilí se odehrává v prostředí domova, které je spojováno s atmosférou klidu, 

pohody a bezpečí – pokud tomu tak není a jsme nuceni tento fakt sdělit nezasvěceným 

osobám, nejedná se o nic příjemného a optimistického. 

Tato obava, že náš domov ztratí před nezasvěcenými osobami gloriolu pohody a 

pochopení, je u mužských obětí domácího násilí násobena obavou, že ztratí respekt 

sociálního okolí, identitu skutečného muže a budou hodnoceni jako slaboši, kteří se 

nedokáží vzepřít ani vlastní partnerce. Muži-oběti domácího násilí se tak mohou obávat, že 

jim nikdo nebude věřit či že jim bude uvěřeno, ale následně se stanou terčem posměchu ze 

strany okolí – a posměch ze strany okolí je atributem, který výrazně odlišuje mužské a 

ženské oběti domácího násilí. 

Americký sociolog Ervin Goffman hovoří v díle Stigma43 o důležitosti role 

autocenzury vlastní identity v případech, kdy je sociální aktér/ka nositelem/kou stigmatu 

skrytého neboli zdiskreditovatelného – jedná se o stigma, o kterém okolí aktéra/ky neví či o 

něm ví pouze omezený okruh osob – za takovýto případ stigmatu můžeme považovat i 

situace, kdy se sociální aktér/ka stane obětí domácího násilí.     

Proto dle Goffmana volí sociální aktéři/rky v situacích, kdy jsou ve společnosti lidí, 

kteří neví o jeho/její stigmatu, takové projevy, způsoby a chování, aby nedošlo k odhalení 

jeho/její stigmatu. Je tedy sám/sama sobě cenzorem, kontroluje vlastní chování a projevy  a 

snaží se eliminovat možnost, že dojde k odhalení. 

U mužů-obětí domácího násilí můžeme hovořit o dvojí stigmatizace mužské oběti 

domácího násilí – první stigma souvisí se skutečností, že se stal obětí násilného počínání, 

druhé stigma je spojeno s faktem, že v očích sociálního okolí ztratil atributy maskulinity. 

Badinter přidává část výpovědi čtyřicetiletého týraného muže: „Člověk se stydí sám sobě 

přiznat, stydí se i svěřit, tak radši zatajuje a nechává věci jít dál svou cestou.“44

                                                
42 Badinter, Elisabeth. Tudy cesta nevede. Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu. 
Vydání I. Praha: Karolinum, 2004, str. 47.
43 Goffman, Ervin. Stigma. Vydání I. Praha: SLON, 2003. 167 str.
44 Badinter, Elisabeth. Tudy cesta nevede. Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu. 
Vydání I. Praha: Karolinum, 2004, str. 72.
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Autor knihy Abused Men: The Hidden Side of Domestic Violence45 Philip W. Cook 

prezentuje ve své publikaci výsledky rozhovorů s necelou stovkou mužů-obětí domácího 

násilí. Cook dospěl k názoru, že muži-oběti domácího násilí se obávají, že budou 

považováni a označování za tzv. wimp (nejvystižnější překlad tohoto anglického výrazu 

zní posera). Muži se bojí reakce ze strany okolí (přátelé, příbuzní, kolegové), obávají se, že 

jejich „mužnost“ poklesne a ztratí respekt ve chvíli, kdy přiznají, že je bila jejich vlastní 

partnerka.

Cook se při rozhovorech s muži setkával s tím, že respondenti zlehčovali vážnost 

situace a příběhy vyprávěli se smíchem či v humorné nadsázce. Philips W. Cook toto 

počínání46 označil za ochranný humor – oběť se snaží demonstrovat, že se nic závažného 

neděje, odmítají si připustit celkovou závažnost situace a také si nejsou jisti, jak adekvátně 

reagovat.

Dále se můžeme zamyslet nad důvody, které stojí za tím, že problematika mužských 

obětí domácího násilí je opomíjena a bagatelizována:

 jako první lze zmínit tradiční představu muže-násilníka a ženy oběti – jak konstatuje 

David L. Fontes: „… jsou uvězněni v teoretických modelech, které primárně 

zobrazují muže jako násilníky a ženy jako oběti patriarchální společnosti utlačující 

ženy.“47

 počty mužů-obětí domácího násilí jsou minimalizovány a problém je bagatelizován, 

příčinou může být i obava ze sdílení zdrojů

 trvalo desetiletí, něž-li se ženám-obětem domácího násilí dostalo adekvátní péče a 

podpory – je tedy možné, že obdobně tomu bude i u domácího násilí, které je 

pácháno na mužích. Badinter konstatuje: „Bylo třeba dlouhodobého boje, než 

společnost vzala problém týrání žen na vědomí. Dnes již ženám naslouchají 

specializovaná sdružení a i policie ženám věnuje více pozornosti. Pokud jde o muže, 

nic takového se neděje.“48

                                                
45Cook, Philips W. Abused Men: The Hidden Side of Domestic Violence. Vydání I. Westport: Praeger, 1997. 
195 str. 
46 Cook, Philips W. Abused Men: The Hidden Side of Domestic Violence. Vydání I. Westport: Praeger, 
1997, str. 53.
47 Fontes, David L. Violent Touch: Breaking Through the Stereotype. Dostupné z: 
http://www.safe4all.org/essays/vtbreak.pdf, str. 55.  Staženo dne 2.4.2009
48 Badinter, Elisabeth. Tudy cesta nevede. Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu. 
Vydání I. Praha: Karolinum, 2004, str. 71.
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 obraz muže-oběti domácího násilí zneužívaného partnerkou narušuje představu 

neagresivní ženy, která netouží po dominanci a nemá potřebu uplatňovat moc nad 

ostatními

 muži nejsou ochotni o zažívaných aktech domácího násilí hovořit, jelikož by byla 

narušena představa silného a neohroženého mužství; také nechtějí: „… být označeni 

jako oběti a padavky, jako někdo, kdo je týrán a zneužíván – a to navíc ze strany 

ženy.“49

Kolem mužů-obětí domácího násilí existuje a je tradováno několik mýtů,50 které 

mají společné rysy s předsudky o obětech domácího násilí obecně:

o   prvním mýtem je představa, že kdyby bylo chování ze strany partnerky skutečně 

ohrožující, nebezpečné a ponižující, reagoval by muž co nejrychlejším odchodem 

od násilně se chovající partnerky. K charakteristikám oběti domácího násilí (a 

v tomto ohledu nezáleží na jeho/její pohlaví) patří, že se snaží chování násilníka/ice 

omlouvat, zlehčovat či hledat chyby ve vlastním, „nesprávném“ jednání

o   další mýtus pracuje s předpokladem, že agresivní a násilné chování není ženám 

vlastní a pokud se jej dopouštějí, činí tak pouze v sebeobraně – tento mýtus 

zapříčiňuje, že muži nevyhledávají pomoc, jelikož by byli vnímáni jako primární 

agresoři, iniciátoři násilného chování

o ..mýtus, že muž je silnější a fyzicky zdatnější – proto je nemožné, aby byl napaden 

ženou. Tento mýtus může být zpochybněn hned z několika důvodů – jednak je 

třeba uvažovat i o jiných druzích domácího násilí než-li o násilí fyzickém a u jiných 

druhů domácího násilí již fyzické dispozice nehrají důležitou roli; dále můžeme 

zpochybnit představu, že veškeré partnerky jsou hůře fyzicky disponovány než-li 

jejich partneři a také je nutné zmínit společenskou nepřípustnost fyzického ataku na 

ženy ze strany muže

o   poslední mýtus je postaven na předpokladu, že pouze úplný slaboch je ochotný 

zažívat příkoří a neodejít z násilného partnerství – naopak oběti domácího násilí 

                                                
49 Fontes, David L. Violent Touch: Breaking Through the Stereotype. Dostupné z: 
http://www.safe4all.org/essays/vtbreak.pdf, str. 55.  Staženo dne 2.4.2009
50 Přehled těchto mýtů-stereotypů můžeme nalézt: Dunovský, Jiří, Kovařík, Jiří. Popis jednotlivých forem 
domácího násilí, analýzy jejich příčin, prevence. Vydání I. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2005, 
str. 17 – 18.   
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jsou schopné vynalézt a realizovat mnoho postupů a strategií, které jim umožní 

vydržet a setrvat ve vztahu, kde se vyskytuje domácí násilí 

Nyní se pokusíme ve stručnosti zmapovat motivy51 mužů, které je vedou k tomu, aby 

i přes zažívané ataky setrvávali v partnerském vztahu s násilnou ženou:

 jedním z motivů může být ochrana dětí, o které se společně s partnerkou starají; také 

je může motivovat obava, že pokud násilný vztah opustí, bude jim znemožněn styk 

s dětmi. Muž ukončující násilný vztah se vystavuje riziku, že ztratí domov, kontakt 

s dětmi (soudy v praxi potomky v drtivé většině případů stále svěřují do péče žen-

matek). Buriánek v této souvislosti zmiňuje známý teorém definice situace 

sociálním aktérem: „… jestliže určitá hrozba může přinést nepříjemný důsledek…

stává se reálnou. Proto i zdánlivě slabší subjekt může úspěšně vydírat toho 

silnějšího, což vysvětluje i neschopnost některých mužů vymanit se z kalamitního 

vztahu.“52

 muži byli vychováváni a socializováni tak, aby byli připraveni ochraňovat a 

zajišťovat bezpečný domov – v případě, že by z domova odešli, vzdali by se dle 

zažitého schématu odpovědnosti a selhali by jako muži 

 za vzniklou situaci se cítí odpovědni a stále věří, že mohou učinit kroky, které by 

napomohly ke zlepšení či vyřešení celé situace

 závislost na násilné partnerce (psychická, emocionální, finanční… ) - může docházet 

k rozvoji tzv. teorie naučené bezmoci, jejíž podstatou je předpoklad, že pokud se 

oběť-muž dozvídá vše co se děje v domácnosti pouze od jediné osoby a je izolována 

od sociálního okolí, časem si zvnitřní, co mu říká pachatelka domácího násilí – např. 

že je neschopný primitiv, který má zanedbatelný příjem a jeho sexuální výkony jsou 

směšné…

 důležité je rovněž zmínit faktor strachu – oběť má strach z pomsty a obává se toho, 

co nastane, až opustí násilnou partnerku. V této souvislosti také můžeme zmínit 

skutečnost, že pro ženy-oběti domácího násilí existují azylové domy s utajenou 

adresou, kdežto muži-oběti domácího násilí končí v lepším případě v klasických 

azylových pro osoby bez přístřeší, v horším okolí se ocitnou na ulici

                                                
51 Motivy můžeme nalézt na: 
http://www.oregoncounseling.org/Handouts/DomesticViolenceMen.htm. Navštívěno dne 9.9.2009.
52 Buriánek, Jiří et. kol. Domácí násilí na mužích a seniorech. Vydání I. Praha: Triton, 2006, str. 25. 
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David L. Fontes v závěru stati Violent Touch: Breaking Through the Stereotype53

formuluje doporučení, jak přistupovat k mužům, aby mohli snadněji a bez zbytečných obav 

hovořit o tom, že se stali obětí domácího násilí:

 pokládat mužům stejné otázky, jaké jsou pokládány ženám

 mluvte s muži o výzkumech, které ukazují, že ženy i muži se mohou stát obětí 

domácího násilí

 zaměřte se na stud a obavy, které muži pociťují, mají-li mluvit o tom, že se stali 

obětí domácího násilí

 o domácím násilím by mělo být promlouváno a psáno jazykem, který je genderově 

neutrální a nepredikuje, kdo je obětí a kdo pachatelem domácího násilí

 v oblasti bádání o domácím násilí prosazovat výzkumy, které jsou genderově 

nezatížené, korektní

 zajistit pro ženy a muže nejen stejné zákonné postavení, ale usilovat o to, aby se 

muži-oběti měli kam obracet s žádostí o pomoc – alarmující je skutečnost, že 

v České republice doposud neexistují speciální telefonické linky, webové stránky 

či poradenská zařízení, kam by se mohli obracet muži-oběti domácího násilí

 snažit se o problému co nejvíce a co nejotevřeněji hovořit – jen tak může dojít 

k narušení genderových stereotypů a může být detabuizováno spojení mezi 

identitou muže a identitou oběti  

3.4 Genderový  rozměr domácího násilí - závěr

Nyní bych se rád vrátil k otázkám, které byly nadneseny v úvodní části kapitoly (jak 

je ve vybraných teoriích domácího násilí nakládáno s kategoriemi pohlaví/rod a s jakými 

teoretickými koncepty genderu pracují autoři/ky věnující se problematice domácího násilí). 

Níže uvádím dominující teoretické pozice autorů/ek k těmto základním otázkách.

Ontická povaha kategorií pohlaví/gender není zpochybňována, binární dichotomie 

muži - ženy zůstává zachována a je dále reprodukována – ať už je vysvětlována 

determinismem biologickým či sociálním. 

                                                
53 Fontes, David L. Violent Touch: Breaking Through the Stereotype. Dostupné z: 
http://www.safe4all.org/essays/vtbreak.pdf, str. 56 – 57.. Staženo dne 2.4.2009
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Feministický model reflexe a řešení domácího násilí (který, jak bylo zmíněno, 

považuje David L. Fontes za převládající a dominující) pracuje se sociálně podmíněným 

modelem genderové dichotomie a pohlíží na ženy jako oběti a na muže jako pachatele 

domácího násilí.

Z toho však de facto vyplývá, že smíříme-li se s představou, že mužský rod je 

hegemonický a cílem veškerého násilí mužů je zachování moci, kterou si kolektivně 

přivlastňují, dostaneme se do pasti esencialismu. Navíc, jak konstatuje Badinter: „… jedno 

univerzální mužství neexistuje, mužství existuje v mnoha různých formách… “54 A jednou 

z těchto forem může být i muž, který je týrán a zneužíván ze strany partnerky, ač tato 

představa doposud není součástí převládajícího diskurzu o domácím násilí.

Existují však také jiné teoretické modely reflektující domácí násilí - např. systém 

rodinných rolí a teorie naučeného chování (viz David L. Fontes), které se zdají být pro 

zkoumání mužů jako obětí domácího násilí vhodnější a přínosnější. V těchto modelech 

spatřuji možnost, jak se vyhnout esencialistickému zobrazování mužů a žen v kontextu 

domácího násilí a jak do teoretické reflexe domácího násilí implementovat např. 

postfeministický koncept doing gender (West, Zimmermann) či koncept gender 

performance (Judith Butler).

Domnívám se, že tyto koncepty genderu mohou umožnit vyhnout se pasti 

esencialismu v nahlížení na problematiku domácího násilí a také mohou vést ke stavu, kdy 

nikomu nebude odepírána adekvátní pozornost a péče „jen“ z toho důvodu, že může být 

přiřazen do v jistém kontextu „nepatřičné a nestandardní“ genderové kategorie. 

Závěrem této kapitoly bych rád podotknul, že zachovávání a reprodukování 

genderové binární dichotomie nepovažuji za jediný problematický aspekt teoretických 

přístupu ke zkoumání domácího násilí. Kriticky je třeba hodnotit i skutečnost, že přístupy 

autorů/rek studií jsou heteronormativní. Heteronormativita je postavená na představě, že 

jediné správné, normální a akceptovatelné jsou vztahy založené pouze na přitažlivosti dvou 

opačných pohlaví. Heteronormativitou je prostoupený jak veřejný, tak i soukromý prostor -

je silně internalizována, reprodukována výchovou, socializací.55

Heteronormativní přístup ke zkoumání domácího násilí opomíjí případy, kdy 

k násilnému chování dochází mezi jedinci, jejichž gender a sexualita nezapadá do 

                                                
54 Badinter, Elisabeth. Tudy cesta nevede. Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu. 
Vydání I. Praha: Karolinum, 2004, str. 47.
55

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR. 2007. Praha: Úřad vlády, str. 35. 
Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/sexualni-mensiny/ANALYZA_final.pdf
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koncepce heteronormativity – šíře a pestrost sociální reality je opět redukována, je 

opomíjen a vylučován určitý okruh osob.
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4) KDO JE TÝRÁN? SPORY O METODICKÝ PŘÍSTUP KE 

ZKOUMÁNÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ

4.1 Pohled do historie

Měli bychom připomenout, že až do 60. let dvacátého století bylo domácí násilí 

opomíjenou záležitostí, jež se týkala pouze úzké skupiny patologických jedinců. Zvýšené 

pozornosti se domácímu násilí začalo dostávat až od 60. let 20. století a k této změně 

nejdříve došlo ve Spojených státech amerických. Kubová Olga připomíná, že hlavní 

zásluhu na tom, že domácí násilí přestalo být tabu a dostalo se i do obecného povědomí, 

má druhá vlna  feminismu a hnutí za ženská práva ve Spojených státech amerických a 

v západní Evropě. První vlna zájmu o domácí násilí se soustředila především na ženské 

oběti domácího násilí, o směru agrese od muže k ženě nebylo zpočátku pochyb – představa 

muže: „… jako oběti domácího násilí byla neakceptovatelná jak pro zastánce radikálně 

feministické teorie domácího násilí, pro které pravá příčina domácího násilí spočívá 

v patriarchálním uspořádání společnosti… tak paradoxně i pro konzervativnější část 

populace, které představa týraného manžela připadala neuvěřitelná až směšná.“56

Kubová dále konstatuje, že v 80. letech bylo domácí násilí (ve Spojených státech a 

západoevropských zemích) uznáno za reálně existují fenomén, jenž je možno řešit pouze 

pomocí adekvátních opatření. Domácí násilí se v tomto období rovněž stává předmětem 

zájmu sociálně-vědných výzkumů a šetření. U části psychologů a sociologů přestala být 

podstata domácího násilí primárně a pouze v nerovnoprávné povaze vztahu mezi mužem a 

ženou a začala být považována za výslednici vlivu mnoha různých faktorů, např. 

osobnostní rysy pachatele/ky, sociální akceptace násilí jako způsobu řešení konfliktu, stres 

či speciální povaha rodinného soužití.

Měli bychom ovšem dodat, že ačkoliv patriarchát přestává být u některých 

badatelů/lek považován za primární příčinu domácího násilí, ve spleti důvodů, proč 

dochází k domácímu násilí, zůstává. Nicméně nové rozměry bádání o domácím násilí 

umožnily, že i mužským obětem se dostává určité pozornosti.

                                                
56 Kubová, Olga. Domácí násilí (disertační práce). Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, 2005, 
str. 41 – 42.
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4.2 Soupeření dvou hypotéz

Setkáváme se tedy se stavem, kdy se v oblasti bádání o domácím násilí střetávají dvě 

základní hypotézy – jeden tábor se ztotožňuje s představou, že i muži se stávají oběťmi 

domácího násilí; druhý tábor tuto představu naopak popírá. 

Situace, kdy si konkurují dvě hypotézy, není v sociálních vědách nijak ojedinělým 

jevem. Avšak jak konstatuje J. Leonard, v případě domácího násilí konkurence dvou 

odlišných hypotéz: „… získala záhy politické konotace a postupně vykrystalizovala v ostrý 

názorový střet. Některá antifeministická seskupení a příslušníci konzervativních 

politických kruhů…začali trivializovat dopad domácího násilí na ženy; naopak někteří 

zastánci radikálně feministického přístupu z obavy, že zájem o týrané muže může odvrátit 

pozornost – a také finanční zdroje - od týraných žen, reagovali na genderově neutrální 

vědecké práce o domácím násilí až hystericky.“57

Domnívám se, že nepochopení mezi oběma tábory je násobeno neexistencí 

jednoznačných empirických údajů o výskytu domácího násilí. 

4.3 Zdroje empirických údajů o výskytu domácího násilí

Obecně lze konstatovat, že empirické údaje o výskytu domácího násilí v určité 

populaci můžeme získat z několika různých zdrojů:

1)Statistické údaje intervenčních a poradenských služeb – počet poskytnutých služeb

2)Data vyplývající z policejních statistik – počet vykázání

3)Údaje pocházející z výzkumných šetření

Problematická na statistických údajích intervenčních a poradenských center či na 

datech vyplývajících z policejních statistik je skutečnost, že jde o akty domácího násilí, jež 

se oběť rozhodla aktivně řešit kontaktováním patřičných organizací a institucí s prosbou o 

pomoc.

Můžeme tedy konstatovat, že dané instituce nebo organizace  pracují se specifickou 

částí populace, což je z hlediska metodologie sociologického bádání problematické; navíc 

                                                
57 Komentář J. Leonarda můžeme nalézt: Kubová, Olga. Domácí násilí (disertační práce). Brno: Právnická 
fakulta Masarykovy Univerzity, 2005, str. 43.
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tato data nikdy nemohou poskytnout údaje o osobách, které se nerozhodnou aktivně řešit 

otázku domácího násilí.

Až do devadesátých let dvacátého století vyplývalo z dat, která se týkala domácího 

násilí, že dominujícími: „… oběťmi domácího násilí jsou ženy (92 až 98 % z celkového 

počtu obětí). Podle výzkumných údajů i podle statistik poradenských center se počet 

mužských obětí domácího násilí pohybuje v intervalu 2 až 5%.“58

Například z údajů DONA linky za rok 2008 můžeme vyčíst, že na tuto linku volalo

930 osob, které se cítily být ohroženy domácím násilím – 864 (92,9%) osob bylo genderu 

ženského a 66 (7,1%) genderu mužského.59

Ze statistik, které sledují vykázání ze společného obydlí v České republice, vyplývá, 

že roku 2008 bylo vykázáno 681 osob (z toho 668 mužů a 13 žen –  tj. 98% vykázaných 

osob v roce 2008 bylo genderu mužského) a roku 2007 bylo vykázáno 862 osob (z toho 

854 mužů a 8 žen – tj. 99% vykázaných osob v roce 2007 byli muži).

Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou převládá vztah manželský –

335 případů (49 %), následuje vztah druh/družka – 172 případů, zletilé dítě/rodič – 112 

případů a rozvedení manželé – 38 případů. K malému počtu vykázání došlo ve vztazích 

vnuk/prarodič, partnerských, sourozeneckých, ale i nezletilé dítě/rodič a jiných.60

Výzkumná šetření se otázky násilí v českém kontextu po dlouhou dobu nedotkla – za 

vůbec první pokus, jak ze sociologických pozic reflektovat problematiku násilí v rodině, 

můžeme považovat průzkum z roku 1999 „Bezpečnostní rizika“.

Problematické na tomto výzkumném šetření ovšem je, že výzkum se primárně 

zaobíral problematikou trestných činů, anketa zabývající se speciálně tématem domácího 

násilí byla přiložena k dotazníkovému šetření. 

Z účastníků výzkumu „Bezpečnostní rizika 1999“ (výběrový soubor čítal 900 

respondentů/tek) uvedlo 13% žen a necelých 5% mužů, že byli v průběhu života fyzicky 

napadeni bývalým či současným partnerem/kou. Do výzkumu: „… byly zahrnuty rovněž 

položky týkající se psychických forem vydírání: cca 18 % žen uvedlo zkušenost se 

záměrným a systematickým odepíráním finančních prostředků na domácnost, vydírání ve 

formě hrozeb rozvodem či rozchodem se týkalo 20 % dotázaných žen. Se soustavným

                                                
58 Čírtková, Ludmila. Zatím víme víc o ohrožených osobách. In Zpravodaj BKB, ročník 10, rok 2003, číslo 1. 
Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-
osobach/r108
59Údaje jsou přejaty z internetových stránek  Dona linky. 
http://www.donalinka.cz/files/uploaded/UserFiles/File/I._pol._08.pdf. Navštíveno dne 8.7.2009
60 Údaje jsou přejaty z internetových stránek Bílého kruhu bezpečí: http://www.bkb.c
z/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=508. Navštíveno dne 7.7.2009.
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srážením sebedůvěry nebo slovním ponižováním se ze strany otce setkalo 43 % mužů a 34 

% žen, ze strany manžela či partnera (resp. manželky či partnerky) 22 % mužů a 25 % 

žen.“61

V květnu roku 2001 prezentovala agentura STEM výsledky výzkumu o domácím 

násilí. Výzkum byl realizován ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí o.s. a firmou Philip 

Morris ČR. Šetření zkoumalo názory a mínění 1724 respondentů starších 15-ti let a 

předmětem zájmů výzkumníků/nic bylo především povědomí respondentů/tek o domácím 

násilí, postoj k této problematice a také osobní zkušenost.   

Výsledkem tohoto šetření byly následující údaje:

 každý šestý občan starší 15-ti let uvedl, že se v partnerském vztahu setkal či setkává 

s domácím násilím

 celé tři pětiny obyvatel České republiky uvedly, že znají partnerské násilí z doslechu; 

čtvrtina populace se s ním dokonce setkala přímo

 70% obyvatel České republiky se domnívá, že domácí násilí je závažný jev, který si 

zasluhuje, aby o něm bylo hovořeno a promlouváno

 80% občanů vyjádřilo přesvědčení, že sociální okolí, instituce a úřady by neměly 

před domácím násilím zavírat oči a neměly by být vůči tomuto jevu lhostejné a 

apatické; poněkud v kontrastu s tímto názorem je postoj, že každý druhý člověk by 

tváří tvář domácímu násilí váhal s pomocí či by násilnému chování raději nevěnoval 

osobně žádnou pozornost

 respondenti/tky šetření vyjádřili názor, že jim chybí adekvátní a dostatečné 

informace o tom, jak se domácímu násilí bránit a jak postupovat v situacích 

ohrožení domácím násilím 

 výzkum prokázal, že kolem domácího násilí panuje množství mýtů – jeden z nich se 

týká přesvědčení, že domácí násilí je záležitostí určité sociální vrstvy – sociálně 

slabší občané, občané s nižším vzdělání, nižšími příjmy – tento názor bylo možné 

zaznamenat u dvou třetin respondentů/tek62

                                                
61 Pikálková, Simona ed. Mezinárodní výzkum násilí na ženách – Česká republika/2003: příspěvek 
k sociologickému zkoumání násilí v rodině. Praha: 2004, Sociologický ústav Akademie věd ČR, str. 40.
62 Údaje jsou přejaty z internetových stránek Dona linky: 
http://www.donalinka.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=356. Navštíveno dne 
10.7.2009.
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Obdobný reprezentativní sociologický výzkum byl agenturou STEM ve spolupráci 

s Bílým kruhem bezpečí o.s. a Philip Morris ČR a.s. realizován i v roce 2006. Ve 

srovnání63 se závěry z výzkumu z roku 2001 můžeme konstatovat, že:

 informovanost o problematice domácího násilí se mezi léty 2001 a 2006 v populaci 

České republiky zlepšila a závěr vyplývající z výzkumu z roku 2006 zní, že 97% 

populace České republiky starší 15-ti let ví či alespoň tuší, co si pod spojením 

domácí násilí představit – ovšem poučenost o tom, jak k domácímu násilí 

přistupovat, se mezi léty 2001 a 2006 zvýšila pouze nepatrně (z 18% v roce 2001 na 

19% v roce 2006)

 období mezi léty 2001 a 2006 můžeme označit za období, kdy se zájem o 

problematiku domácího násilí neustále zvyšoval – 89% účastníků šetření vyjádřilo 

názor, že se jednak o domácím násilí obecně více hovoří a také 74% respondentů/tek 

konstatovalo, že je realizováno více projektů a programů pro řešení otázky 

domácího násilí něž-li tomu bylo v minulosti

 za přínosné je považováno zřízení sítě intervenčních center (89% účastníků/nic 

šetření se domnívá, že intervenční centra jsou pozitivní a pro řešení domácího násilí 

žádoucí) 

 počet lidí považující domácí násilí za okrajový problém řešitelný jen v kruhu 

rodinném, se snížil ze 43% v roce 2001 na 28% v roce 2006  

 z šetření z roku 2006 je ovšem patrné, že přetrvávají jisté mýty ve vztahu 

k domácímu násilí – polovina respondentů/tek vyjádřila názor, že k domácímu násilí 

dochází především v sociálně slabších rodinách a že je možné konstatovat, že 

existuje typická oběť domácího násilí (bojácná žena, jež si vše nechá líbit) – s touto 

představou se ztotožnilo 68% účastníků/nic šetření

 míra přiznaného partnerské násilí je u šetření z let 2001 a 2006 obdobná – roku 2006 

přiznalo přímou zkušenost 14% dotazovaných, v roce 2001 to bylo 16% 

dotazovaných – na tyto údaje je ovšem nutné pohlížet kriticky, jelikož jsou 

ovlivněné ochotou vypovídat o negativních osobních zkušenostech 

                                                
63 Srovnání obou výzkumů je dostupné z internetových stránek STEM (Středisko empirických výzkumů): 
http://www.stem.cz/clanek/1146. Navštíveno dne 10.7.2009
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Z obou výzkumů, které byly realizovány ve spolupráci s agenturou STEM, vyplývá, 

že můžeme sledovat odlišnosti v pohledu na domácí násilí mezi jednotlivými sociálními 

vrstvami – lze konstatovat, že s klesajícím sociálním statusem a s klesající úrovní vzdělání 

se projevuje tendence respondentů problém zlehčovat a podceňovat – tento trend můžeme 

sledovat i v obdobných výzkumech realizovaných v jiných evropských zemích.

Rozdíly v pohledu na domácí násilí jsou patrné i v rámci dichotomie muži – ženy. 

Platí generalizace, že ženy jsou k informacím o domácím násilí vnímavější, aktivněji je 

vyhledávají a obecně se více o otázky spojené s domácím násilím zajímají; naopak 

podceňovaní, přehlížení a zlehčování informací o domácím násilí je příznačné pro některé 

skupiny mužů. Muži se také častěji ztotožňují s názorem, že domácí násilí je soukromá 

záležitost, kterou by si měli partneři vyřešit mezi sebou bez vnější intervence.

4.4 Narušení schématu muž-pachatel – žena oběť

Doposud zmiňované údaje a studie tedy nenasvědčují, že by mohl být narušen obraz 

jednosměrného násilí – takovéto studie se začínají objevovat v zahraničí koncem 

devadesátých let. Příkladem nám může být studie nizozemského vědeckého týmu pod 

taktovkou Van Dijka. Průzkum byl realizován v průběhu roku 1997, publikován byl pak v 

roce 1998.64

Projekt výzkumu si dal za cíl zmapovat výskyt, povahu a důsledky domácího násilí 

v nizozemském prostředí. Výběrový soubor zahrnoval 1000 respondentů (511 mužů, 489 

žen) a domácí násilí bylo pro účely výzkumu kategorizováno na 32 různých typů. 

Vedle již tradiční typologie domácího násilí (fyzické, psychické, sociální, 

ekonomické, sexuální… ) byl vzat v potaz aspekt závažnosti způsobené újmy a aspekt 

(ne)opakování aktů domácího násilí.

Nebylo nikterak překvapující, že tým Van Dijka dospěl k závěru, že za 

nejrozšířenější typ domácího násilí označili respondenti/tky násilí fyzické. Výsledky 

výzkumu dále komentuje Ludmila Čírtková: „Celkový počet obětí fyzického domácího 

násilí nebyl pro výzkumníky velkým překvapením, mnohem zajímavější bylo rozložení 

jeho obětí podle genderu. Z celkového počtu se jako oběti skutečného fyzického násilí 

cítilo 35% mužů a 34% žen. Zatímco u fyzického násilí je poměr obou genderů velmi 

                                                
64 Informace o tomto výzkumu můžeme mimo jiné nalézt v:
Čírtková, Ludmila. Vybrané výzkumy a teorie domácího násilí. Dostupné z: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2002/07/cirtkova.html. Staženo dne: 3.4.2009.
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těsný, k viktimizaci psychickým týráním se přiznalo více žen než mužů. 30% žen uvedlo, 

že zažily emocionální podobu domácího násilí, z mužů trpělo psychickým týráním 26%.“65

Genderová vyrovnanost obětí fyzického násilí odporuje tradiční představě, že 

fyzického násilí se dopouštějí v drtivé většině muži, jelikož jsou puzeni přirozenou a 

nekontrolovatelnou agresivitou; i údaje týkající se psychického domácího násilí jsou 

v rozporu s tradovanou představou, že ženy, pokud už se dopouštějí domácího násilí, 

stíhají partnery psychickým nátlakem.

Podíváme-li se na aspekt intenzity závažnosti projevů důsledků domácího násilí, 

dostaneme se o poznání blíže k tradiční dichotomii muž /pachatel domácího násilí versus 

žena/oběť domácího násilí. U projevů domácího násilí, jejíchž následky byly hodnoceny 

jako nižší, převažovaly oběti mužského pohlaví; naopak u činů s vyšší mírou závažnosti 

převažovaly oběti pohlaví ženského – tato interpretace výzkumu týmu Van Dijka tedy 

potvrzuje tezi, že domácím násilím jsou nejvíce ohroženy ženy.

Údaje narušující dominující představu o domácím násilí můžeme vyčíst i 

z kanadského národního výzkumu, který byl realizován univerzitou v Calgary.66

Vzorek výzkumného šetření obsahoval 1123 respondentů/tek (652 žen a 471 mužů) a 

jeho výsledkem byly následující údaje:

o   2,5 % mužů uvedlo, že fyzicky napadli partnerku – u žen připustilo obdobnou 

skutečnost 6,2 % z respondentek

o   18% mužů a 23% žen hovořilo o násilí proti partnerce/ovi (zahrnuty tedy byli i jiné 

formy násilí, nejen fyzické)

o   10% mužů a 13% žen z respondentů/tek dokonce připustilo, že se jednalo o vážné 

formy násilného jednání

Zajímavé údaje přinesla také studie, kterou realizoval v průběhu roku 2004 norský 

sociální vědec pohybující se na polích mužských studií R. Puchert.67 Násilí na mužích bylo 

zkoumáno v širších souvislostech – nešlo pouze o násilí ve sféře soukromé, ale i ve sféře 

veřejné, v průběhu všech životních fází, ze strany mužů i žen.
                                                
65 Čírtková, Ludmila. Zatím víme víc o ohrožených osobách. In Zpravodaj BKB, ročník 10, rok 2003, číslo 1. 
Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-
osobach/r108
66 Údaje o tomto výzkumu jsou čerpány z: COOK, P. W. 1997. Abused Men. The Hidden Side of Domestic 
Violence. First edition.  Westport: Praeger Publisher, 1997. 195 pages
67 Informace o této studii jsou čerpány: Buriánek, Jiří, Dunovský, Jiří, Kovařík, Jiří. Popis jednotlivých forem 
domácího násilí, analýza jejich příčin, prevence. Vydání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, str. 
16 – 17. 
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Výzkum byl realizován formou dotazníků, účastnilo se jej 196 respondentů a vyplynuly 

z něj následující údaje:

 ¼ mužů ze zkoumaného vzorku uvedla, že byli minimálně jednou (někteří i 

opakovaně) napadeni fyzicky partnerkou

 5% respondentů uvedlo, že utrpěli zranění jako důsledek domácího násilí. Stejný 

počet zažíval situace, kdy se obával, že mu bude fyzicky ublíženo

 ani jeden respondent, který se účastnil výzkumu a byl napaden partnerkou, 

neinformoval o této situaci policii; polovina z respondentů, kteří byli napadeni, 

uvedli, že se nijak nebránili

 respondenti uváděli častěji sociální formu domácího násilí něž-li psychickou formu 

domácího násilí – 20% respondentů uvedlo, že jim partnerka brání v kontaktu 

s ostatními lidmi a kontroluje kde a s kým tráví volný čas

 5 až 8% uvedlo, že je jim ze strany partnerky kontrolována pošta, email, mobil - také 

jim partnerky určují, s kým se mohou či nemohou stýkat. Z výzkumu je patrné, že 

pokud jsou sociální kontakty muže kontrolovány za strany partnerky, je vyšší 

pravděpodobnost, že v dyádě dojde k fyzickému napadení

 otázka sexuálního násilí zůstala pro autory průzkumu oblastí nezmapovanou –

důvodem je citlivost tématu a také skutečnost, že respondentům chyběl pro tuto 

oblast vhodný slovník; pět účastníků uvedlo, že jim partnerka nutila sexuální přání, 

která nechtěli realizovat, tři respondenti uvedli, že byli nuceni k sexuálním 

praktikám, jež jim nebyly libé a konečně jeden muž byl nucen účastnit se sexuálních 

praktik proti vlastní vůli

Tolik k zahraničním výzkumům a studiím, které se zaobírají otázkou násilí na 

mužích. V českém prostředí byl doposud realizován pouze jediný podrobný výzkum, který 

byl zaměřen na problematiku domácího násilí páchaného na mužích – roku 2005 jej 

provedl tým pracovníků a studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity; 

výsledky tohoto výzkumu pak byly zveřejněny v knize Domácí násilí – násilí na mužích a 

seniorech.68

Autorský tým podílející se na výzkumu pracuje s tezí, že domácí násilí na mužích 

nemusí být až tak problematické kvůli vysoké míře výskytu ve společnosti jako spíše kvůli 

                                                
68 Buriánek, Jiří; Kuchař, Pavel. Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech. Vydání I. Praha: 2006, Triton. 
str 
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skutečnosti, že je jen obtížně slučitelné s dominujícím genderovým nastavením české 

společnosti, což může zapříčinit skutečnost, že mužské oběti narazí na překážky a 

komplikace ve chvíli, kdy se rozhodnou vyhledat odbornou pomoc.

Domácí, potažmo partnerské násilí, je výzkumným týmem zasazeno do širšího rámce 

genderové socializace. Socializace mužů opomíjí rozvíjení schopnosti komunikace, 

projevování emocí či zvládání tíživých emočních stavů. Také je kladen důraz na představu 

pevného, stabilního a neotřesitelného mužství; role oběti je naopak pro muže něčím 

nepřípustným, nežádoucím. 

Při hledání kořenů násilí se autorský tým: „… obrátil ke koncepci Anderson, která ve 

svém integrativním přístupu propojuje socioekonomické faktory, teorii zdrojů a 

genderovou perspektivu a ukazuje, že socio-demografické faktory mohou ovlivňovat 

prevalenci násilí ve vztahu, protože jsou navázány na distribuci moci ve společnosti (i 

v partnerském vztahu).“69

Autoři a autorky tedy zastávají stanovisko, že větší pravděpodobnost násilí se 

vyskytuje ve vztazích, ve kterých jsou zdůrazněny atributy moci a hierarchie – jde o 

představu, že násilí se dopouští mocnější, silnější. Ženství není v naší společnosti 

spojováno se zastáváním vyššího společenského statusu, a proto lze snadno dojít k 

předpokladu, že ženy jsou spíše oběťmi něž-li pachatelkami násilí. 

Poznatky výzkumného týmu můžeme shrnout do následujícího přehledu:

o   ostřejší výměny názorů považují muži v partnerském vztahu za něco běžného a za 

jistých okolností akceptovatelného; naopak slovní agresi v podobě vulgarit již muži 

považují za nepřípustnou, i když 30% z dotazovaných mužů uvedlo, že se 

s obdobným jednáním ze strany partnerky setkali 

o   pravděpodobnost, že se muž stane obětí domácího násilí, se zvyšuje od středního 

věku

o   4% mužů, kteří se účastnili šetření, uvedli, že partnerské neshody v jejich případě 

vyústili až do fyzického napadení

o   na základě údajů z šetření lze konstatovat, že muži se jeví odolnější vůči 

psychickému násilí; míra zasaženosti těmito formami násilí je u mužů zhruba stejná 

jako u žen, z čehož můžeme usuzovat, že psychické násilí není jednosměrné a je 

interpersonální záležitostí

                                                
69 Buriánek, Jiří, Dunovský, Jiří, Kovařík, Jiří. Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýza jejich 
příčin, prevence. Vydání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, str. 19.
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o   dále můžeme konstatovat, že muži účastni šetření projevili tendenci považovat za 

běžnou záležitost žárlivost partnerek vůči ostatním ženám i vůči mimodomácím 

aktivitám – 40% respondentů se vyjádřilo v tom smyslu, že občas pocítili či 

pociťují snahu o kontrolu chování ze strany partnerek

o   průzkum dále potvrdil, že šance, že se o obtížích mužů někdo dozví, je relativně 

malá.

o   tradovaná spojitost mezi předpokládanými rizikovými faktory (zneužívání 

návykových látek, agresivita na veřejnosti) byla průzkumem prokázána

o   domácí násilí se dle výsledků výzkumu objevuje ve všech sociálních vrstvách a 

skupinách, jeho výskyt je spíše podmíněn osobními charakteristikami a průběhem 

partnerských neshod a konfliktů70

4.5 Muž –oběť domácího násilí… diskuse a polemiky

Mnohdy protichůdné závěry vyplývající z nejrůznějších statistik a výzkumů se 

stávají předmětem diskuzí a polemik, je-li dominující obraz žen-obětí domácího násilí 

realitě odpovídající či nikoliv. 

Za příčinu protichůdných závěrů je možné považovat fakt, zda-li je při zkoumání 

domácího násilí kontext kriminologického chování či kontext partnerského vztahu. 

Pokud je preferován kontext kriminologický, dospějeme nejspíše k představě muže-

pachatele a ženy-oběti; kontext partnerského vztahu naopak může vést k narušení 

tradičního schématu a může přinést závěry, které se vymykají tradičním představám o 

genderových rolích.

Někteří z autorů/ek (Moffit a kol.) dospěli k závěru, že u empirických šetření je 

podstatné, zda-li je při dotazování kladen důraz na aspekt partnerského vztahu či na aspekt 

kriminálního chování. Výzkumný styl zaměřený na aspekt kriminologického chování vede 

podle Moffitové spíše k tradovanému obrazu domácího násilí ve smyslu feministických 

předpokladů – tedy muž/pachatel, žena/oběť; naopak výzkumný styl beroucí zřetel na 

kontext partnerského vztahu generuje nový obraz vymykající se tradičním schématům a 

gender-rolovým očekáváním.

                                                
70 Závěry výzkumu jsou dostupné:
Buriánek, Jiří, Dunovský, Jiří, Kovařík, Jiří. Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýza jejich příčin, 
prevence. Vydání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, str. 3 – 4. 
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Výsledné údaje týkající se počtu týraných mužů jsou odvislé i od skutečnosti, jak je 

samotné domácí násilí chápáno a definováno – je rozdíl, pokud hovoříme o domácím násilí 

jako o násilí mezi partnery či pokud domácí násilí chápeme jako veškeré násilí, které se 

odehrává v prostředí rodiny (tedy i násilí na dětech, rodičích, seniorech… )

V druhém případě bude počet mužů týraných partnerkami nižší než-li celkový výskyt 

týraných mužů, poněvadž do celkového počtu budou zahrnuti i muži, kteří jsou týrání ze 

strany potomků či jiných blízkých a příbuzných osob. 

U empirických šetření je také nutno brát ohled na skutečnost, jak je pro účely šetření 

domácí násilí vymezeno, definováno – v šetřeních orientovaných na těžké a 

kriminalizované formy domácího násilí převažují v pozici oběti ženy; naopak šetření 

beroucí v potaz různorodé formy domácího násilí se setkáváme s výsledky, kdy jsou počty 

ženských a mužských obětí více či méně vyrovnané.

Můžeme se také setkat s termínem „běžné partnerské násilí“, který, jak zmiňuje 

Buriánek,71 užívá Johnová k vykreslení situace, kdy dochází k násilným aktům mezi 

partnery – avšak násilí je vykreslováno jako genderově vyrovnané, nestupňuje se, není 

dlouhodobé a nemá závažné důsledky ani pro jednoho z dyády.

Zastánci tradičního obrazu domácího násilí dále argumentují, že násilné akty žen 

vůči mužům jsou projevem sebeobrany a reakcí na agresivní jednání mužů. 

Snahy o genderově korektní výzkumy domácího násilí tedy existují, ale stojí ve stínu 

dominujícího diskurzu násilných mužů a ohrožených žen. V rámci takového diskurzu 

mohou muži jen obtížně hovořit o zážitcích s agresí ze strany partnerek.

I proto je německý kriminolog Michael Bock přesvědčen, že u mužských obětí 

domácího násilí: „… musíme počítat s dvojí latencí. O jejich viktimizaci se nedozvědí ani 

oficiální instance, jako je policie, lékaři či poradny (první latence), ale ani výzkumníci 

(druhá latence)… “72

Německý kriminolog uvádí, že pokud žena oznámí případ domácího násilí, dostává 

se jí ze strany společnosti péče a pozornosti; naopak muž-oběť domácího násilí je stíhán 

dvojí stigmatizací – jednak je stigmatizován jako oběť a jednak jako představitel 

genderové role, kterou nedokázal naplnit dle sociálně akceptovaného a předpokládaného 

                                                
71 Buriánek, Jiří; Kuchař, Pavel. Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech. Vydání I. Praha: 2006, Triton. 
str 
72 Čírtková, Ludmila. Zatím víme víc o ohrožených osobách. In Zpravodaj BKB, ročník 10, rok 2003, číslo 1. 
Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-
osobach/r108
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scénáře. Domácí násilí páchané na mužích tedy představuje skrytý, latentní fenomén –

obtížně odhalitelný, rozpoznatelný a odstranitelný.

K otázce domácího násilí se vyjadřuje také Elisabeth Badinter – je přesvědčena, že: 

„… otázky ženského násilí a ženské moci jsou systematicky opomíjeny, ženy se vytrvale 

prohlašují za utiskované, a tudíž nevinné a lidé si postupně zvykají na obraz lidstva 

rozetnutého vedví, který zdaleka neodpovídá pravdě. Na jedné straně oběti mužského 

útlaku, na druhé všemocní katani.“73

Francouzská socioložka uvádí, že opomíjení ženského násilí souvisí s idealizací ženy 

– idealizace ženy pak udržuje při životě představu, že násilných činů se mohou dopouštět 

muži. Násilnický potenciál se ovšem v ženách skrýval a skrývá. Ženské násilí: „… se 

zkrátka jen dlouho přehlíží a podceňuje. Tak tomu bylo i v případě účasti žen na dvou 

nejkrutějších genocidách 20. století – v nacistickém Německu a v africké Rwandě.“74

Do polemiky, z jakých důvodů mohou být údaje týkající se domácího násilí značně 

odlišné a jak bychom měli domácí násilí zkoumat, abychom se výsledky co nejlépe 

přiblížit realitě, se zapojuje mimo jiné i Michael S. Kimmel.75

Americký profesor sociologie se zamýšlí na otázkou, z jakého důvodu některé 

výzkumy domácího násilí dospívají ke genderové symetrii (vyrovnanost mužských a 

ženských obětí domácího násilí) a jiné ke genderové asymetrii (nevyrovnanost mužských a 

ženských obětí domácího násilí).

Zastánci genderové symetrie domácího násilí se musí vyrovnávat se dvěmi 

statistickými odchylkami – jednak existuje dramatický nepoměr v počtu žen a mužů, kteří 

vyhledávají pomoc v institucích a nemocnicích a také se musí vyrovnávat se skutečností, 

že muži se dopouštějí mnohem častěji násilného chování něž-li ženy ve všech oblastech 

sociálního života – a je otázkou, proč by tomu mělo být jinak v rodině, v soukromí.

Michael S. Kimmel konstatuje, že představu o domácím násilí můžeme získat ze 

dvou základních typů zdrojů dat – prvním jsou studie vycházející z kriminalizovaných činů 

domácího násilí (tedy činů, které byly nahlášeny, oběti se obrátily na další osoby – policii, 

linky pomoci pro případy domácího násilí, intervenční centra…) – studie se tedy zaměřují 

pouze na události, které jsou hodnoceny jako trestné činy a jak dodává Michael S. Kimmel, 

                                                
73 Badinter, Elisabeth. Tudy cesta nevede. Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu. 
Vydání I. Praha: Karolinum, 2004, str. 77.
74 Badinter, Elisabeth. Tudy cesta nevede. Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu. 
Vydání I. Praha: Karolinum, 2004, str. 61.
75 Kimmel, Michael S. Male Victims of Domestic Violence: A Substantive and Methodological Research 
Review.  A report to: The Equality Committee of the Department of Education and Science. Dostupné z: 
http://www.ncdsv.org/images/male_DV_victims1.pdf. Stařeno dne 3.4.2009
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studie založené na kriminologickém přístupu ve většině případů dospívají k závěru, že činy 

domácího násilí jsou závažné, postupně eskalují a jejich pachateli jsou muži.

Druhým typem zdrojů dat jsou studie zabývající se konflikty v rodině (Family 

Conflict Studies) a sledují i činy, které nejsou klasifikovány jako trestné – realizátoři/rky

tohoto typu výzkumů se obyčejně respondentů/ek ptají, co se děje, pokud se v privátní 

oblasti rozčílí, mají rozepře, hádky nebo spory, jelikož mají špatnou náladu či jsou unaveni 

z nějakého jiného důvodu a metodologicky jsou založeny na tzv. conflict tactics scale. 

Michael S. Kimmel výsledky  tohoto typu výzkumů shrnuje: „… výsledky ukazují 

vyšší míru násilného chování, stejnou míru krutosti, nižší míru zranění a pachateli/kami 

jsou muži a ženy rovnou měrou.”76

4.6 Conflict tactics scale – charakteristika, kritika

Vraťme se ale blíže k metodě conflict tactis scale (dále CTS). Tato metoda je často 

využívána při výzkumech násilí mezi partnery a jejím tvůrcem byl Murray A. Strauss –

metoda byla ustavena roku 1979 a její zásadní výhoda spočívá ve skutečnosti, že umožňuje 

kvalitativní studium domácího násilí.

Metoda CTS je založena na předpokladu, že konflikty jsou nedílnou a nevyhnutelnou 

součástí všech lidských společenství. Zaměřuje se na chování jak respondentů/tek, tak i 

jejich partnerů/ek a pracuje s 39 druhy chování, které hodnotí jako omezující či násilné.

39 druhů chování je dále kategorizováno do pěti odlišných kategorií – první kategorie 

je nazývána jako domlouvání a vyjednávání, druhá kategorie je psychologická agrese, třetí 

fyzický útok, čtvrtá sexuální nátlak a konečně pátá kategorie se zaměřuje na psychické 

následky způsobené násilným chováním. Metoda CTS hodnotí i to, jaká je frekvence 

jednotlivých druhů násilného chování.

Michael S Kimmel předkládá několik výhrad, které zaujímá vůči přístupu CTS:

o první výhrada se pozastavuje nad tím, že není zkoumán kontext násilného chování 

– především je opomíjena otázka, kdo násilí iniciuje (zde je možno narazit na 

názor, že ženy se uchylují k agresivnímu chování v případech obrany)

                                                
76 Kimmel, Michael S. Male Victims of Domestic Violence: A Substantive and Methodological Research 
Review.  A report to: The Equality Committee of the Department of Education and Science, str. 7. Dostupné 
z: http://www.ncdsv.org/images/male_DV_victims1.pdf. Stařeno dne 3.4.2009
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o další pochybnosti se vynořují kolem záměru a motivace domácího násilí – kritici 

přístupu CTS namítají, že: „… je třeba odlišovat násilí expresivní vyplývající 

z rozčilení a potřeby ventilovat emoce (příznačnější pro ženy) a násilí 

instrumentální, které je prostředkem dominance a kontroly a je spíše mužskou 

záležitostí.“77

o zpochybnitelný je i již zmiňovaný rozdíl mezi mírou násilných činů, kterých se 

ženy dopouštějí na veřejnosti a v soukromí - Michael S. Kimmel pokládá otázku: 

„… měli bychom se zamyslet na tím, proč v soukromí ženy bijí muže stejnou 

měrou jako muži ženy, avšak ženy takřka nikdy nepáchají násilí vůči mužům 

mimo domov.“78

o další výhrada je metodologického charakteru – pokud se respondentů ptáme na 

jejich minulé prožitky a zkušenosti, vystavujeme se nebezpečí retrospektivního 

zkreslení, nadhodnocení a podhodnocení; také se zabýváme násilím, které je 

zažíváno v současném partnerském vztahu a není zkoumáno násilné chování ze 

strany předchozích partnerů/ek

o poslední výhrada se týká skutečnosti, že přístup CTS nehodnotí důsledky 

násilných aktů, míru krutosti a zranění; také je slučováno množství odlišných 

forem násilného chování

Tolik tedy výhrady Michaela S. Kimmela vůči výzkumům, které využívají metody 

CTS a dospívají k údajům vypovídajícím o genderové symetrii domácího násilí.

4.7  Kdo je týrán - závěr

M. P. Johnson se pokusil vyřešit polemiky mezi zastánci/kyněmi genderové symetrie 

či asymetrie domácího násilí rozlišením čtyř druhů domácího násilí:

o situační domácí násilí – jde o situaci, kdy se jeden z partnerů dopouští násilí, aniž 

by hodlal druhého/ou ovládat

o intimní terorismus – cílem násilí je získání moci a kontroly nad partnerem/kou

                                                
77 Kimmel, Michael S. Male Victims of Domestic Violence: A Substantive and Methodological Research 
Review.  A report to: The Equality Committee of the Department of Education and Science, str. 18. Dostupné 
z: http://www.ncdsv.org/images/male_DV_victims1.pdf. Stařeno dne 3.4.2009
78 Kimmel, Michael S. Male Victims of Domestic Violence: A Substantive and Methodological Research 
Review.  A report to: The Equality Committee of the Department of Education and Science, str. 10. Dostupné 
z: http://www.ncdsv.org/images/male_DV_victims1.pdf. Stařeno dne 3.4.2009
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o násilný odpor – jde o agresivní obranou taktiku proti násilnému chování

o vzájemná násilná kontrola – situace, kdy se střetávají dva násilní jedinci toužící

po dominanci

Podle studie, kterou M. P. Johnson realizoval, se situačního domácího násilí a 

vzájemné násilné kontroly dopouští muži a ženy takřka stejnou měrou, poměr pachatelů/ek 

je tedy u těchto druhů domácího násilí percentuelně vyrovnaný.

Oproti tomu intimního terorismu se v 97% případů dopouští muži a násilného odporu 

naopak povětšinou ženy (96% případů).79

Na závěr celé diskuze týkající se rozdílných přístupů ke zkoumání domácího násilí a 

rozdílných údajů týkajících se domácího násilí lze opět podotknout, že statistiku, která by

objektivně a reálně popisovala, kolik procent mužů a žen je skutečně obětí domácího 

násilí, bychom v současnosti pravděpodobně hledali marně a tato otázka zůstává přes 

veškerou snahu badatelů/ek otevřená a nezodpovězená. 

Avšak přes veškeré polemiky  a kontroverze bychom neměli zapomínat na jeden 

podstatný fakt – domácí násilí je pro oběť silně traumatizující ať už je genderu ženského či 

mužského. A pokud je kdokoliv a jakkoliv traumatizován, měl by mít nárok na adekvátní, 

kvalitní a kvalifikovanou péči.

                                                
79 Informace o rozdělení domácího násilí dle M. P. Johnsona a o výsledcích jím realizované studie můžeme 
nalézt: Kubová, Olga. Domácí násilí (disertační práce). Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, 
2005, str. 54..
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          5) VÝVOJ ČESKÉ LEGISLATIVY K DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Po dlouhou dobu bylo domácí násilí považováno v českém prostředí za jev, který: 

„… nelze regulovat zákonem. Bylo chápáno spíše jako věc soukromá, do které nemá 

společnost co mluvit.“80

Ke změně postoje k domácímu násilí dochází v posledních desetiletích dvacátého 

století – nejdříve byly legislativní změny v přístupu provedeny ve Spojených státech 

amerických, posléze i v západoevropských zemích.

Nezbytnou podmínkou toho, aby domácí násilí přestalo být pouze soukromou 

záležitostí zůstávající za zdmi domů, je existence efektivních veřejných nástrojů. Mezi 

efektivní veřejné nástroje bezesporu patří legislativní předpisy a nařízení. 

Podíváme-li se do období před rokem 1989, zjistíme, že v tehdejším Československu 

nebyla této problematice věnována pozornost, jelikož: „… domácí násilí oficiálně 

neexistovalo, a proto nelze ani hovořit o nějakých prostředcích k jeho řešení. O pomoci 

obětem už vůbec ani nemluvě. Pouze v případech, kdy byla jednoznačně překročena 

hranice k (těžkým) trestným činům, následovala oficiální reakce v podobě trestního 

stíhání.“81

Situace se nezměnila ani po roce 1989, možnosti řešení problematiky domácího 

násilí zůstaly nízké a omezené, násilné jednání mezi partnery: „…bylo trestně postižitelné 

pouze po naplnění některé ze skutkových podstat existujících trestných činů, častěji však 

bylo posouzeno jako přestupek v rámci správního řízení.“82

Oběti domácího násilí se potýkaly se stavem, kdy v české legislativě (jak v zákoníku 

trestním, tak i občanském) byla pomíjena řada nezbytných opatření, která by napomáhala 

obětem domácího násilí řešit jejich obtížné životní situace a momenty – na tuto skutečnost: 

„… ženské neziskové organizace upozorňují již od roku 1996. Státní správa jejich 

iniciativy léta odmítala, ale pak některé z nich převzala za vlastní… “83

Právní úprava sice umožňovala posuzovat a postihovat projevy domácího násilí jako 

samostatné trestné činy, ale nikoliv podle zvláštní speciální skutkové podstaty, která by 

                                                
80

Novotná, R. Domácí násilí v paragrafech. Policista, rok 2006, č. 6, str. 1. Dostupný z: 
http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2006/06/obpclanek1.htm
81Čírtková, Ludmila. Domácí násilí. Dostupné z: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2006/03/cirtkova.pdf. Staženo dne 15.4.2009.
82 Šrámová, Jana. Domácí násilí. (diplomová práce). Brno: Katedra trestního práva Právnické fakulty 
Masarykovy Univerzity, 2007, str. 25.
83 Pavlík, Petr (ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Vydání I. 
Praha: Gender Studies,  2003, 72 str.
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k tomu byla určená. Vůči této praxi byly namítány především dva fakty: „… trestněprávní 

postih domácího násilí byl možný až v určitém rozvinutém stupni, rozvinutém stadiu, 

teprve poté, co je oběti způsobena taková újma na zdraví, aby se dala posoudit jako 

ublížení na zdraví ve smyslu trestního zákona… “ 84

První pozitivní změnu v přístupu k domácímu násilí z hlediska legislativního: „…

přinesla novela č. 91/2004 Sb., účinná od 1. 6. 2004, která do zákona č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zakotvila skutkovou podstatu týrání osoby 

žijící ve společně obývaném bytě nebo domě (§ 215a).“85

Dne 1. června 2004 vešla v platnost novela trestního zákona (Zákon č. 140/1961 

Sb.),86 která umožňovala snazší postih projevů domácího násilí. Novela zavedla do 

trestního zákona novou skutkovou podstatu vložením §215a, který zní:

„§ 215a Týrání87 osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě88

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném bytě nebo 

domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán 

                                                

84 Jelínek, Jiří. K trestněprávnímu postihu domácího násilí. Kriminalistika, rok 2004, č. 4. Dostupnéz: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2005/04/jelinek.html 

85 Šrámová, Jana. Domácí násilí. (diplomová práce). Brno: Katedra trestního práva Právnické fakulty 
Masarykovy Univerzity, 2007, str. 25.
86 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Dostupné z:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1
=140/1961&PC_8411_l=140/1961&PC_8411_ps=10#10821. Staženo dne 14.4.2009.
87 Výklad pojmu týrání:

o týká se osob blízkých a jiných žijících ve společném obydlí

o soudní praxe pod tímto pojmem rozumí zlé nakládání s osobou, vyznačující se vyšším stupněm 
hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří (může jít o bití, 
pálení či jiné tělesné poškozování, ale i psychické a sexuální násilí, vydírání nebo zneužívání, 
vyhrožování, nucení k ponižujícím úsluhám, k žebrotě nebo činnostem, které týranou osobu 
neúměrně fyzicky nebo psychicky zatěžují apod.) 

88 Společně obývaný byt nebo dům:
o byt nebo jiný prostor sloužící k bydlení a prostory (příslušenství) k nim náležející – byty, ale i

rodinné domky, obytné chaty, hotelové domy, ubytovny, vysokoškolské koleje apod., tedy veškeré 
prostory sloužící k bydlení

o neklade důraz na vedení společné domácnosti, ale jen na faktický stav společného bydlení, ať už 
jeho důvodem je jakýkoli titul – vlastnictví nemovitosti, nájemní či podnájemní vztah i faktické 
společné bydlení na základě rodinných i jiných vztahů
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, 

nebo

b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu“89

Jak konstatuje Jelínek, ustanovení § 215a tr. zák. o týrání osoby žijící ve společně 

obývaném domě nebo bytě se běžně interpretuje tak, že slouží k ochraně před projevy tzv. 

domácího násilí. Problematické však je, že: „… trestní zákon ovšem na žádném ze svých 

míst neuvádí pojem domácího násilí, a tedy ani tento pojem nevymezuje. V trestním 

zákoně nenalezneme legální definici domácího násilí, a to ani v ustanovení § 215a tr. zák. 

ani ve vykládacích ustanoveních uvedených v trestním zákoně v § 89 tr. zák.“90

Za klad zákonné úpravy vyplývající z § 215 a tr. zák. lze naopak považovat 

skutečnost, že umožňuje trestní stíhání pachatele/ky trestného činu týraní osoby žijící ve 

společně obývaném bytě nebo domě bez souhlasu poškozené/ho. Tato skutečnost je 

důležitá, neboť: „… podle poznatků z praxe postižená a ohrožená osoba často nemá zájem 

jednotlivé případy násilí oznamovat, nedává z obavy před násilníkem souhlas s trestním 

stíháním, anebo žije v představě, že násilník v budoucnu své chování změní.“91

Jana Šrámová dodává, že přijetí zákonného ustanovení představovalo první krok 

k legislativnímu řešení domácího násilí, nicméně za negativum můžeme považovat 

skutečnost, že: „… reagovalo pouze na důsledky domácího násilí a neřešilo jeho příčiny. 

Násilník/ice jím byl/a kriminalizován/a, ale na zlepšení postavení oběti žádný vliv 

nemělo.“92

Další kritika se opírala o námitky, že právní úprava nebrala dostatečně zřetel na 

specifika domácího násilí. Byla opomíjena skutečnost, že: „… pachatel/ka dlouhodobě 

                                                
89 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Dostupné z:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1
=140/1961&PC_8411_l=140/1961&PC_8411_ps=10#10821. Staženo dne 14.4.2009.

90 Jelínek, Jiří. K trestněprávnímu postihu domácího násilí. Kriminalistika, rok 2004, č. 4. Dostupnéz: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2005/04/jelinek.html 

91 Jelínek, Jiří. K trestněprávnímu postihu domácího násilí. Kriminalistika, rok 2004, č. 4. Dostupnéz: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2005/04/jelinek.html 

92 Šrámová, Jana. Domácí násilí. (diplomová práce). Brno: Katedra trestního práva Právnické fakulty 
Masarykovy Univerzity, 2007, str. 25
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zneužívá citovou, sociální a ekonomickou závislost oběti, že k činu dochází v soukromí, za 

zavřenými dveřmi, mezi blízkými osobami, že pachatel/ka a oběti žijí ve společném 

obydlí, že oběť zpravidla nemá možnost obydlí opustit, že lze reálně očekávat, že 

pachatel/ka se bude i nadále dopouštět násilí na ohrožené osobě a že ohrožená osoba 

zpravidla nemá zájem jednotlivé případy agrese oznamovat sama.“93

Připomínky k legislativní úpravě vyjádřil i autorský tým Stínové zprávy v oblasti 

rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů94 - výtky se týkají především 

skutečnosti, že legislativa platná ke konci roku 2006 sledovala především kriminologické 

hledisko, nebyl zohledněn: „… genderový rozměr a nezbytnost užití multidisciplinárního 

přístupu.“95

Nedostatečná legislativa zapříčiňovala, že většina obětí domácího násilí nesla 

negativní důsledky tohoto jevu na svých bedrech sama a negativní počínání ze strany 

agresora/ky nebylo postihováno. V případech, kdy se oběti domácího násilí odhodlaly 

situaci řešit, byly nuceny: „… vyhledat nouzové ubytování za současného pronásledování a 

obtěžování ze strany agresorů. I když se ve společném obydlí s agresorem nezdržovaly, 

byly často nuceny podílet se na úhradě poplatků plynoucích z provozu tohoto bydlení.96

Zásadní průlom v řešení domácího násilí měl přinést zákon, který nabyl účinnosti 

dne 1. ledna 2007 – jde o zákon 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. 

Faktické autorství tohoto zákona patří Alianci proti domácímu násilí (dále APDN) –

toto seskupení vzniklo na půdě Parlamentu České republiky v roce 2002 z iniciativy Bílého 

kruhu bezpečí. Zákon byl předložen členem APDN Janem Kasalem (tehdejší 

místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) formou poslanecké iniciativy 

                                                

93 Jelínek, Jiří. K trestněprávnímu postihu domácího násilí. Kriminalistika, rok 2004, č. 4. Dostupnéz: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2005/04/jelinek.html 

94 Pavlík, Petr.(ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Stínová 
zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2006. Vydání I. Praha: Gender Studies,  
2007. 156 str
95  Pavlík, Petr.(ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Stínová 
zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2006. Vydání I. Praha: Gender Studies,  
2007, str. 79 – 80.
96 Pavlík, Petr.(ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Stínová 
zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2006. Vydání I. Praha: Gender Studies,  
2007, str. 80.
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podepsané více než padesátkou poslanců napříč politickými stranami Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR.97

Parlament České republiky schválil předložený zákon na ochranu před domácím 

násilím v ČR dne 14. března 2006, 31. března 2006 byl podepsán prezidentem republiky a 

jak již bylo naznačeno, pod číslem 135/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007.

Kritické hlasy namítají, že na tvorbě zákona se podílelo jen minimální množství 

odborníků/nic, kteří: „… jsou v bezprostředním kontaktu s oběťmi domácího násilí a jejich 

skutečnými potřebami… “98; další výhrada může být vyslovena vůči skutečnosti, že při 

tvorbě zákona byla upřednostňována jedna nezisková organizace – Bílý kruh bezpečí.  

Za hlavní principy navrhované právní úpravy označil autorský tým v důvodové 

zprávě k zákonu následující body:

 „zásada priority práv – zásah do soukromé sféry je přípustný, pokud je podle 

hodnotového řádu demokratické společnosti nezbytný, zvláště pak k ochraně zdraví, 

života, práv a svobod jiných ohrožených osob, 

 zásada subsidiarity – bezpečnost osoby ohrožené násilím je zajištěna opatřeními 

netrestní povahy a navrhovaná úprava se užije pouze tehdy, nepřichází-li v úvahu 

postup podle zvláštních předpisů (zejména trestního řádu – např. ustanovení § 67 a 

násl.), role trestního práva je rolí subsidiární,

 zásada hrozby nebezpečí – navrhovaná opatření je třeba chápat jako preventivní 

reakci na nebezpečné chování násilné osoby z hlediska rizika hrozby budoucích 

útoků,

 zásada přiměřenosti a minimalizace zásahů - druh, trvání a intenzita zásahu policisty 

se určí podle míry požadavku účinné preventivní ochrany tak, aby co nejméně 

zasahovaly do ústavně zaručených práv a svobod. Zvláštní ohled je třeba brát na 

osoby nezletilé, staré a tělesně nebo mentálně handicapované,

                                                
97 Informace o vzniku zákona čerpány z: Novotná, R. Domácí násilí v paragrafech. Policista, rok 2006, č. 6, 
3 str. Dostupný z: http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2006/06/obpclanek1.html
98 Pavlík, Petr.(ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Stínová 
zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2006. Vydání I. Praha: Gender Studies,  
2007, str. 80.
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 zásada výměny informací – aby nastavený systém ochrany před domácím násilím 

dobře fungoval, je nutné zajistit výměnu informací zejména mezi Policií České 

republiky, orgány sociálně právní ochrany dětí a intervenčními centry.“99

Za podstatu návrhu zákona označuje autorský tým možnost státu zasáhnout 

v případech domácího násilí do vztahu osob – tento zásah spočívá v tom, že násilná osoba 

je na určitý čas vykázána ze společného obydlí, které sdílí s osobou ohroženou. 

Ohrožená osoba tak získá čas, kdy se může bez přítomnosti nátlaku pachatele/ky 

zorientovat v situaci, ve které se nachází a zvážit možnosti, které může pro řešení svízelné 

situace použít. Tyto kroky může konzultovat a činit ve spolupráci s intervenčními centry. 

Intervenční centra jsou: „… specializovaná pracoviště poskytující ohroženým osobám 

základní pomoc v oblasti sociálněprávní, psychologické a organizační.“100

Zákon č. 135/2006 na ochranu proti domácímu násilí má chránit ohroženou osobu a 

zamezit dalšímu jednání násilné osoby - zejména prostřednictvím možnosti krátkodobého 

vykázání pachatele/ky z bytu (obydlí). Zákon je inspirován již existujícími zákony a 

pravidly v jiných evropských zemích (zdrojem pro tvůrce byl především rakouský model) 

a je vystavěn na třech vzájemně propojených pilířích. 

Zmiňované tři pilíře zákona: „… zajišťují jeho vyváženost jak ve složce zákonného 

omezení (vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí na určitou 

dobu), tak ve složce sociální (ochrana a pomoc ohrožené osobě v intervenčním centru) a 

právní ochrany poskytované soudem (zvláštní předběžné opatření o personální i teritoriální 

ochraně ohrožené osoby a eventuální občanskoprávní řízení v meritu věci). V případě 

porušení distančních omezení mohou nastoupit i sankce trestněprávní. Stručně lze proces 

ochrany před domácím násilím popsat jako: policejní intervenci, sociální pomoc a soudní 

ochranu.“101

                                                
99 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 
domácím násilím [PSP, tisk 828/0].
100 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 
domácím násilím [PSP, tisk 828/0].
101 Voňková, Jiřina; Spoustová, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. II. vydání. Praha: 
proFem, 2008, str. 85.
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Renata Novotná konstatuje, že doba, po kterou se oběť musí rozhodnou, jak se 

zachová v nastalé situaci, není omezena pouze na dobu deseti dnů, ve kterých trvá institut 

nuceného vykázání, jelikož v zákoně je počítáno i s možností, kdyby: „…desetidenní lhůta 

dostatečná nebyla a výslovně upravil možnost civilních soudů vydat předběžné opatření 

obdobné povahy, které by trvalo jeden měsíc.“102

Podstatou modelu vykázání není pouze oddělení oběti a násilníka/ice, neboť součástí 

modelu je i spolupráce institucí, které poskytují psychosociální služby. Úkolem 

pracovníků/nic intervenčních center bude na základě informací získaných od Policie ČR: 

„… kontaktovat ve lhůtě 48 hodin ohroženou osobu s nabídkou odborné pomoci (tj. 

pomoci právní, psychosociální, organizační). Bude záležet na vůli a přístupu ohrožené 

osoby, zda tuto nabídku využije či nikoli… “103

Vykázání chrání osobu ohroženou domácím násilím teritoriálně. Ochranu 

ohrožených osob je možné rozšířit i na ochranu personální – soud může rozhodnout, že 

násilník/ice se nesmí s ohroženou osobou setkávat a nesmí se pokoušet o navazování 

kontaktů.

Právem vykázané osoby je podat nesouhlas s vykázáním – podání této námitky ze 

strany násilníka/ice nemá ovšem odkladný účinek na rozhodnutí o vykázání. Mezi další 

práva vykazované osoby patří možnost vzít si před odchodem ze společného obydlí osobní 

věci (cennosti, doklady, mobilní telefon…) a věci nezbytné k výkonu povolání.

Tolik tedy, alespoň ve stručnosti, stávající koncepce řešení problematiky domácího 

násilí. V závěru kapitoly bych se rád věnoval připomínkám a námitkám, které jsou vůči 

stávající koncepci řešení domácího násilí vznášeny.

Jiřina Voňková104 namítá, že pozornost by měla být věnována i následným kroků 

jako je odpovídající proškolení osob odpovědných za řešení domácího násilí, neboť jakkoli 

kvalitní legislativa zůstane neúčinnou, nebudou-li k dispozici kvalitní a proškolení 

soudci/kyně, policisté/ky.

                                                
102 Novotná, R. Domácí násilí v paragrafech. Policista, rok 2006, č. 6, str.2. Dostupný z: 
http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2006/06/obpclanek1.html
103 Durdík, Tomáš, Vitoušová, Petra. Zákon na ochranu před domácím násilím. Dostupné z: 
http://www.bkb.cz/news.php?action=showNews&id_categoryNode=401. Staženo dne 18.9.2009.
104 Voňková, Jiřina; Spoustová, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. II. vydání. Praha: 
proFem, 2008. 244 str.
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Dle Voňkové můžeme konstatovat, že se střetáváme s problémem nekvalitní aplikace 

práva – konkrétně volá po: „… změně pohledu a přístupu soudů i orgánu sociálně právní 

ochrany dětí k problematice rodiny ohrožené domácím násilí, kde rozvodem nebo 

rozchodem rodičů násilí většinou nekončí, ale formou stalkingu, vydírání, vyhrožování a 

únosů pokračuje… “105

Další výtka Voňkové se týká skutečnosti, že legislativa týkající se domácího násilí 

nijak neřeší otázku následné práce s pachateli/kami domácího násilí, ačkoliv pachatelé/ky 

se násilí dopouští opakovaně. Proto autorka kritizuje fakt, že: „… do soudní praxe dosud 

nebyly zařazeny terapeutické programy pro násilné pachatele/ky, které byly zpracovány do 

roku 2007 v gesci ministerstva zdravotnictví, včetně přednášek pro budoucí terapeuty. 

Potřebná legislativní opatření v trestním právu… dosud chybí.“106

Námitku, že v oblasti domácího násilí se můžeme setkávat se špatnou aplikací práva, 

můžeme nalézt i v textu Stínové zprávy v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí 

žen a mužů 2008107 - je v ní konstatováno, že v mnoha případech přechází násilí 

odehrávající se v privátní sféře do násilí veřejného, institucionálního a systémového. Jsou 

zmiňovány případy, kdy jsou děti nuceny ke styku s násilným rodičem nebo dokonce 

svěřeny do péče násilnému rodiči a kritizován je především fakt, že při řízeních týkajících

se nezletilých osob není zohledňována skutečnost, zda-li se rodič nedopouštěl násilného 

chování.

Výtka, že v českém prostředí se systematicky nepracuje s pachateli/kami domácího 

násilí, rovněž nalezneme v textu Stínové zprávy… Konkrétně jde o následující návrh: „…

stát by měl vyčlenit finanční prostředky a zavést konečně akreditační systém pro 

terapeutické programy určené pachatelům domácího násilí. Násilným osobám by pak měla 

být uložena povinnost podrobit se podobným programům nejen v rámci trestního řízení, 

ale i v rámci řízení vedených u civilních soudů.“108

                                                
105 Voňková, Jiřina; Spoustová, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. II. vydání. Praha: 
proFem, 2008, str. 209.
106 Voňková, Jiřina; Spoustová, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. II. vydání. Praha: 
proFem, 2008, str. 213.
107Pavlík, Petr.(ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2008. 
Vydání I. Praha: Gender Studies,  2009. 144 str.
108 Pavlík, Petr.(ed.) Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2008. 
Vydání I. Praha: Gender Studies,  2009, str. 109.
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Připomínky vůči současnému legislativnímu rámci domácího násilí jiného typu 

předkládá Vladimír Novák, předseda Moravské Unie otců ve článku Zákony, které se 

přijímají, diskriminují muže109. Stanovisko Vladimíra Nováka jsem se rozhodl do práce 

zařadit především proto, že Unie otců patří k nejhlasitějším kritikům současného 

zákonného rámce domácího násilí. Jeho argumenty lze shrnout do několika tezí:

o   žijeme ve státě s matriarchální tradicí a muži byli vychováni k tomu, aby ženy bez 

výhrad poslouchali a respektovali jejich přání

o   domácí násilí není posuzováno komplexně, Václav Novák je přesvědčen, že 

fyzický útok ze strany muže je vyvrcholením dlouhodobých konfliktů, na kterých 

se podílí i žena – není tedy důvod, proč by měl být trestán pouze muž

o   autor se výrazně vymezuje vůči institutu vykázání, jelikož se jedná o: „… naprostý 

nesmysl, zde se jedná o zásah do vlastnického práva a držení majetku. To, co se 

děje za zavřenými dveřmi, lze považovat za tvrzení proti tvrzení a je důvodné 

pochybovat o tom, kdo je agresorem.“110

o   Václav Novák dále namítá, že pokud byl někdo vykázán z obydlí, je nezbytné, aby: 

„… mu bylo přiděleno přiměřené ubytování.“111

Mohli bychom přidat další připomínky a námitky (např. že právní úprava domácího 

násilí neřeší problematiku styku vykázané osoby s nezletilými dětmi, zejména v případě, 

kdy by vykázanou osobou byla matka malého dítěte, že institut vykázání je nepřípustným 

zásahem do soukromí a osobních práv jedinců nebo že proškolení pracovníků/nic Policie 

ČR v otázce domácího násilí je nedostatečné a nesystematické).

Jak se legislativa týkající se domácího násilí v praxi osvědčí ukáže až čas. Nicméně 

pozitivně lze hodnotit skutečnost, že obdobné zákonné úpravy se v jiných státech 

osvědčily, proto můžeme předpokládat, že obdobně tomu bude i v České republice.

Samozřejmě by nebylo správné smířit se s představou, že existující koncepce je 

dostačující a není třeba ji nijak pozměňovat a vylepšovat, avšak případné změny by dle 

mého soudu měly být výsledkem hlubších úvah a důkladných diskusí. Také se připojuji 

                                                
109 Novák, Vladimír. Zákony, které se přijímají, diskriminují muže. In Sociální práce, rok 2006, čís. 2, str. 47 

– 50

110 Novák, Vladimír. Zákony, které se přijímají, diskriminují muže. In Sociální práce, rok 2006, čís. 2, str. 49.

111 Novák, Vladimír. Zákony, které se přijímají, diskriminují muže. In Sociální práce, rok 2006, čís. 2, str. 50.
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k názoru, že po pomoci oběti domácího násilí by měla následovat systematická práce i

s pachatelem/kou, jelikož jsem přesvědčen, že po dobu vykázání či předběžného opatření 

nedojde automaticky k „sebenapravení“ násilné osoby.
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6) TEORETICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE – RESUMÉ

o   přes relativní hojnost materiálů, které se týkají domácího násilí a jež jsou dostupné 

v českém kontextu, jsem se při psaní diplomové práce vyrovnával se skutečností, že 

muži jsou poněkud stereotypně zobrazováni jako pachatelé domácího násilí

o   domácí násilí můžeme definovat jako násilné chování odehrávající se mezi osobami 

blízkými (ať už hovoříme o blízkosti fyzické či bereme v potaz aspekt intimnosti 

mezi osobou násilnou a obětí domácího násilí).

Můžeme vymezit následující druhy domácího násilí:

a) fyzické násilí

b) psychické násilí

c) sexuální násilí

d) ekonomické násilí

e) sociální násilí

f) emocionální násilí

o   v teoretických koncepcích, jež se zabývají domácím násilím, je reprodukována 

binární dichotomie muži x ženy – ať už je vysvětlována determinismem 

biologickým či sociálním. Teoretické koncepce reflektující domácí násilí se tak 

mnohdy ocitají v pasti esencialismu a redukují složitost a spletitost domácího násilí 

na schéma muž-pachatel – žena-oběť. Za negativum je třeba považovat i jejich 

heteronormativitu.

o   empirická a výzkumná šetření týkající se domácího násilí se značně liší v tom, jak 

velkou skupinu mužů označují za oběti domácího násilí. 

Jednotlivé přístupy ke zkoumání domácího násilí jsou vzájemně odlišné a statistika, 

která by objektivně popsala, kolik procent mužů a kolik procent žen se stává obětí 

domácího násilí, není doposud dostupná. Nicméně bychom neměli zapomínat na 

skutečnost, že domácí násilí je pro oběť silně traumatizujícím zážitkem bez ohledu 

na jeho/její pohlaví.

o   přes veškeré výhrady a námitky, které jsou vznášeny proti zákonu 135/2006 sb. na 

ochranu před domácím násilím, si dovolím konstatovat, že v českém právním 
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systému je dostupná norma řešící domácí násilí srovnatelné s obdobnými 

evropskými normami
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II. EMPIRICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE

1. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA

V empirické části diplomové práce analyzuji propagační materiály neziskových

organizací, které poskytují psychosociální služby obětem domácího násilí. Neziskové 

organizace můžeme dle amerického sociologa Lester M. Salomona112 obecně 

charakterizovat vymezením pěti společných rysů:

o   jde o organizace, které jsou do určité míry institucionalizovány. Neformální a 

dočasná shromáždění sociálních aktérů tedy nejsou považována za součást 

neziskového sektoru, i když jejich role v životě lidé může být důležitá

o   základní struktura neziskové organizace je ve své podstatě soukromá, 

institucionálně oddělená od státní správy

o   neziskové organizace neslouží primárně k dosahování zisku. Tato skutečnost 

vyčleňuje neziskové organizace ze soukromého podnikatelského sektoru

o    neziskové organizace jsou samosprávně autonomní – řídí vlastní činnost, mají 

vytvořena jasná pravidla a nejsou řízeny jinými subjekty

o   zahrnují určitý atribut dobrovolné činnosti. 

Pavol Frič navazuje na amerického sociologa a konstatuje, že dalším znakem 

neziskových organizací by mělo být sledování veřejného prospěchu. Neziskové 

organizace: „… slouží účelům, které často přesahují soukromý prospěch svých členů a tím 

přispívají k veřejnému blahu.“113

Z hlediska prospěšnosti můžeme neziskové organizace rozdělit na vzájemně 

prospěšné (hlavním cílem organizací je sloužit uzavřenému okruhu osob - členům/kám 

organizace) a organizace veřejně prospěšné, jež jsou otevřeny široké veřejnosti a poskytují 

službu všem, kteří/ré je potřebují. 

Na zásadu veřejné prospěšnosti bych se rád zaměřil ve vztahu k organizacím 

poskytujícím psychosociální služby obětem domácího násilí - mým záměrem je zjistit, zda-

                                                
112 Frič, Pavol, Gouli, Rochdi. Neziskový sektor v ČR.  Vydání I. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, str. 11 – 12.
113 Frič, Pavol, Gouli, Rochdi. Neziskový sektor v ČR.  Vydání I. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, str. 12.
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li tyto organizace naplňují atribut veřejné prospěšnosti a počítají s eventualitou, že se obětí 

domácího násilí mohou stát i muži.

Při analýze sleduji organizace, které je možné rozdělit na dva základní druhy – první 

skupina organizací provozuje intervenční centra, druhá skupina organizací rovněž věnuje 

pozornost a péči obětem domácího násilí, ale nejsou provozovateli intervenčních center. 

Nicméně u obou typů organizací budu sledovat, jak organizace na vlastních internetových 

stránkách popisují cíl poskytovaných služeb, obsah či formu poskytovaných služeb 

a cílovou skupinu.

1.1 Vzorek – intervenční centra

Za zdroj informací o intervenčních centrech jsem zvolil registr poskytovatelů 

sociálních služeb. Tento registr je on-line přístupný (http://iregistr.mpsv.cz) na stránkách 

Ministerstva práce a sociálních věcí.

Intervenční centra patří mezi služby sociální prevence a jejich fungování je upraveno 

zákonnou nornou – jedná se o §60a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Na 

základě tohoto zákona existuje povinnost poskytovatelů sociálních služeb být v tomto 

registru uveden, pokud hodlají poskytovat služby dle zákona o sociálních službách a pokud 

se jedná o registrovanou sociální službu. 

Registr poskytovatelů sociálních služeb byl zřízen 1.1.2007 a je povinností 

poskytovatelů sociálních služeb dbát na to, aby informace v registru uvedené byly aktuální 

a platné.

V základním vyhledávacím formuláři Registru sociálních služeb je uvedena 

kategorie intervenční centra. V databázi jsou uvedeny základní informace o 

provozovatelích intervenčních center (název poskytovatele služby, formy poskytování 

sociální služby, cílová skupina klientů a  věková kategorie klientů) a také kontaktní údaje 

na konkrétní intervenční centra.

Posláním intervenčních center je nabízet pomoc osobám ohroženým domácím 

násilím ve chvíli, kdy je násilná osoba vykázána ze společného obydlí – pracovníci/ice 
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intervenčních center by měli kontaktovat ohrožené osoby nejpozději do 48 hodin od 

doručení kopie úředního záznamu o vykázání. 

Sociální služby v intervenčním centru mohou být poskytovány ambulantně, v terénu 

či se může jednat o pobytovou formu poskytování služby. Jejich poskytování není 

zpoplatněno a součástí služby intervenčních center je: „… zajištění spolupráce a vzájemné 

informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, 

jakož i ostatními orgány veřejné správy.“114

Zřízení intervenčních center bylo zcela v gesci krajů a základní myšlenka byla 

taková, že na úrovni každého kraje (území České republiky je rozděleno do 14-ti krajů) 

bude zřízeno minimálně jedno intervenční centrum. Aktuální seznam intervenčních center 

je dostupný v Registru poskytovatelů sociálních služeb115 - můžeme konstatovat, že 

v současnosti je na území České republiky zřízeno 15 intervenčních center, jelikož dvě 

působí na území Moravskoslezského kraje (v Ostravě a Českém Těšíně).116

1.2 Vzorek - organizace poskytující psychosociální či poradenské služby obětem 

domácího násilí

Přehled organizací, které poskytují služby obětem domácího násilí, ale neprovozují 

intervenční centrum, jsem sestavil kombinací čtyř odlišných seznamů ze čtyř rozdílných 

zdrojů.117 Původní záměr získat informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb (jako 

v případě intervenčních center) nebylo možné realizovat, jelikož v registru je uvedeno 455 

organizací, které poskytují sociální služby obětem domácího násilí – převážně se ovšem 

                                                
114 http://www.mpsv.cz/cs/4228. Staženo dne 28.9.2009
115http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1254126930670_14&zak=&zaok=&s
d=interven%C4%8Dn%C3%AD+centra
116 Seznam intervenčních center z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV je Přílohou č. 1 diplomové 
práce - PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM INTERVENČNÍCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE, str. 98.

117Suchánek, Daniel. Domácí násilí na mužích (absolventská práce). Praha: Evangelická akademie, 2008, str. 
19 – 24.
Šrámová, Jana. Domácí násilí. (diplomová práce). Brno: Katedra trestního práva Právnické fakulty 
Masarykovy Univerzity, 2007, str. 76
Internetové stránky veřejného ochránce práv: 
http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/pomoc/index.php&doc=1294 
Internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky: http://www.mvcr.cz/clanek/neziskove-organizace-
poskytujici-pomoc-obetem-domaciho-nasili.aspx
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jedná o organizace, které poskytují služby obětem domácího násilí okrajově a nejedná se o 

jejich hlavní náplň.

Činnost a rozsah služeb, jež organizace poskytují, je v jednotlivých případech 

odlišný. Činnost organizací je odvislá od vlastních stanov, metodik a manuálů; pokud jsou 

tyto organizace registrovanými poskytovateli sociálních služeb, musejí pochopitelně 

vyhovovat zákonnému rámci, který je dán především Zákonem o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. 

Přejděme ke konkrétním organizacím, které se zabývají problematikou domácího 

násilí. Při jejich charakterizování se zaměříme  na to, jak dlouho jednotlivé organizace 

fungují, kde působí, jaká je jejich cílová skupina, jaký druh služeb poskytují  a kterými 

činnostmi se dále zabývají. Podotýkám, že organizace jsou ve výčtu řazeny dle abecedního 

pořádku.

Acorus

Občanské sdružení Acorus je provozovatelem Psychosociálního centra a služby 

centra pomáhají osobám ohroženým domácím násilím. Acorus o.s. byl založen roku 1997 a 

pracovníci/ce ctí následující zásady práce118:

o   pomáhají osobám ohroženým domácím násilím překonat nepříznivou sociální a 

životní situaci

o   služby jsou poskytovány s respektem k lidské důstojnosti

o   poskytované služby reflektují individuální potřeby klientů/tek

o   pracovníci/ice podporují rozvoj samostatnosti a dopomáhají klientům/kám 

v integraci do běžného života bez přítomnosti násilí

Acorus o.s. poskytuje tři různé sociální služby119 – odborné sociální poradenství, 

krizovou pomoc a azylové služby. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantně či v terénu, také je možné 

využít anonymního emailového poradenství. Odborné sociální poradenství se týká 

                                                
118 Volně přejato z: http://www.acorus.cz/cz/o-nas/poslani.html. Navštíveno dne 27.9.2009
119 Informace čerpány z: http://www.acorus.cz/cz/poskytovane-socialni-sluzby/odborne-socialni-
poradenstvi.html. Navštíveno dne 27.9.2009
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především sociálně terapeutické činnosti, pomoci při prosazování zájmů či práv a také 

zprostředkování kontaktu se širším sociálním okolím. 

Krizová pomoc je poskytována ženám a dětem, které se ocitnou v akutní krizi 

z důvodu domácího násilí. Služba je poskytována bezplatně po celý rok, krizového lůžka 

může využít jedna žena a maximálně tři děti. Cílem je stabilizace osob ohrožených 

domácím násilí a pomoc při překonání akutní krize. 

Poslední službou je azylový dům pro matky s dětmi. I tato služba je poskytována 

nepřetržitě a z důvodu utajení není adresa azylového domu zveřejňována. Této služby je 

možno využívat po dobu dvanácti měsíců a je zpoplatněna.  

Dodejme, že Acorus o.s. se věnuje i publikační a přednáškové činnosti.

B í l ý   k r u h   b e z p e č í

Občanské sdružení Bílý kruh bezpečí120 existuje od 4.9.1991 a jeho primárním 

úkolem je poskytovat odbornou pomoc a poradenství obětem trestných činů. Primární 

cílovou skupinou organizace tedy nejsou oběti domácího násilí, přesto můžeme 

konstatovat, že Bílý kruh bezpečí o.s. patří k nejviditelnějším organizacím poskytujícím 

pomoc obětem domácího násilí. Organizace Bílý kruh bezpečí o.s. také patřila k 

zakládajícím členům v jiných částech diplomové práce zmiňované Aliance proti domácímu 

násilí.

Na internetových stránkách121 Bílého kruhu bezpečí o.s. najdeme informaci, že tato 

organizace provozuje pracoviště a poradny v těchto místech České republiky – Praha, 

Olomouc, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Ostrava a Liberec.

Bílý kruh bezpečí o.s. provozuje a spravuje troje internetové stránky (www.bkb.cz, 

www.donalinka.cz, www.domacinasili.cz), poskytuje informace a odborné rady týkající se 

domácího násilí, pracovníci/ice Bílého kruhu bezpečí o.s. se rovněž věnují vlastní 

publikační a přednáškové činnosti.

Bílý kruh bezpečí o.s. provozuje také nepřetržitou telefonickou linku DONA122 –

tento projekt je v provozu od 11.9.2009 a linka by měla sloužit především těm, kdo se cítí 

                                                
120 www.bkb.cz. Navštíveno dne 26.9.2009
121 http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=320. Navštíveno dne 
26.9.2009
122 www.donalinka.cz. Navštíveno dne 26.9.2009
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být ohroženi domácím násilím či se stali svědky/němi domácího násilí – služby jsou 

poskytovány anonymně. 

Élektra

Do přehledu organizací, které pracují s oběťmi domácího násilí, můžeme zařadit i 

občanské sdružení Élektra,123 i když nejde o primární cílovou skupinu této organizace. 

Élektra o.s. vzniklo roku 1995 a základním posláním tohoto občanského sdružení je 

pracovat s osobami, které se staly terčem sexuálního zneužívání – ať už v dětství či 

v dospělosti – a tato problematika se týká i obětí domácího násilí. Na pracovníky/ice o.s. 

Élektra se mohou obracet i rodiče zneužívaných dětí.

Nutno konstatovat, že jde o jediné zařízení svého druhu v České republice, a proto je 

velice přínosné, že se Élektra o.s. věnuje mimo terapeutické a poradenské činnosti  i 

činnosti osvětové a vzdělávací.

Magdalenium

Občanské sdružení Magdalenium124 poskytuje pomoc obětem domácího násilí a je 

provozovatelem zařízení Helena. Toto zařízení slouží ženám, které se staly oběťmi 

domácího násilí.

V zařízení Helena mohou ženy-oběti domácího násilí a jejich děti nalézt ubytování 

azylového typu spojené s poskytováním poradenských služeb psychosociálního a právního 

charakteru.

Azylový dům provozovaný občanským sdružením Magdalenium je jediný v Brně 

s utajenou adresou. Pracovníky/ice Magdalenium o.s. je možné kontaktovat na non-stop 

krizové telefonní lince (776 718 459).

Organizace se zaměřuje i na kontaktní práci v terénu a poskytuje krizová lůžka pro 

akutní případy domácího násilí. Od roku 2006 provozuje sdružení rovněž skupinovou 

psychoterapii pro klientky, které nevyužívají pobytové služby azylového domu. Stranou 

pozornosti nezůstává ani publikační, přednášková a mediální činnost.

                                                
123 Informace  o Élektra o.s. čerpány z :http://www.centrumelektra.cz/. Navštíveno dne 27.9.2009.
124 Informace  čerpány z: http://www.magdalenium.cz/. Navštíveno dne 27.9.2009
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Persefona

Občanské sdružení Persefona125 je v našem přehledu druhou organizací, která 

provozuje a poskytuje služby mimo hlavní město České republiky – sídlo Persefona o.s. je 

v Brně.

Persefona o.s. pracuje s oběťmi domácího násilí (poskytuje jim psychosociální, 

terapeutickou a právní pomoc), doplňkově pracuje i s oběťmi znásilnění a sexuálního 

zneužívání. Zajímavostí je, že na internetových stránkách Persefona o.s. najdeme na rozdíl 

od jiných organizací explicitní informaci, že tato organizace věnuje péči i mužům-obětem 

domácího násilí: „… naše služby jsou určené všem ženám a mužům, kterých se bolestně 

dotýká problém domácího násilí.“126

Pracovníci/ice poskytují konzultace osobní, telefonické či emailové a také provozují 

svépomocnou skupinu pro oběti domácího násilí.

proFem

Obecně prospěšná společnost proFem127 se nezabývá poskytováním sociálních 

služeb, přesto do našeho výčtu organizací pomáhajícím obětem domácího násilí 

nepochybně patří. 

Společnost proFem je konzultačním střediskem pro ženské projekty a tyto služby 

poskytuje již od roku 1993. V oblasti lidských práv a otázek násilí na ženách se proFem 

věnuje publikační činnosti128 a bezplatnému právnímu poradenství, které je poskytováno na 

telefonním čísle 224 910 744. 

V současnosti proFem o.p.s realizuje projekt AdvoCats, jenž zajišťuje právní 

poradenství ženám-obětem domácího násilí. Nezávislým projektem v rámci proFem o.p.s je 

informační agentura gitA.129 224 910 744 224 910 

                                                
125 Informace čerpány z: http://www.persefona.cz/. Navštíveno dne 27.9.2009
126 http://www.persefona.cz/sluzby.php. Citováno dne 27.9.2009.
127 Informace volně přejaty z: http://www.profem.cz/. Navštíveno dne 27.9.2009.
128 V této souvislosti nemůžeme nepoznamenat, že právě proFem o.p.s se zasloužilo o vydání následující 
publikace: Voňková, Jiřina; Spoustová, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. II. vydání. Praha: 
proFem, 2008. 244 str.
129 http://www.ta-gita.cz/
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Rosa

Rosa130 je rovněž občanské sdružení (byla založena roku 1993 jako nadace, od roku 

1998 se jedná o občanské sdružení) a pracuje se ženami-oběťmi domácího násilí a také 

s jejich dětmi.

Klientkám je poskytováno psychosociální  a právní poradenství, krizová intervence či 

odkazy do dalších zařízení psychosociální sítě – služby jsou poskytovány bezplatně.

Rosa o.s. poskytuje ženám-obětem domácího násilí i možnost azylového bydlení 

v domech s utajenou adresou. Obvyklá délka pobytu je 3 až 6 měsíců, ve výjimečných 

případech je možné pobyt prodloužit až na 12 měsíců. 

Pro okamžitou pomoc je možné kontaktovat krizový telefon provozovaný Rosa o.s. –

telefonní číslo je 602 246 102. Občanské sdružení Rosa poskytuje i internetové poradenství 

(poradna@rosa-os.cz), využívat této služby mohou nejen oběti domácího násilí, příbuzní a 

osoby blízké, ale i odborná veřejnost (pracovníci jiných neziskových organizací či státních 

institucí).

Rosa o.s. rovněž provozuje internetové stránky www.stopnasili.cz, na kterých 

můžeme nalézt informace pro ženy-oběti domácího násilí, děti-svědky domácího násilí, ale 

i pro celou širokou veřejnost.

Závěrem stručného představení občanského sdružení Rosa poznamenejme, že se 

zaměřuje i na preventivní činnost – organizuje přednášky, vzdělávací a školící akce jak pro 

odbornou, tak i pro širokou veřejnost. Také jde o jedinou z posuzovaných organizacích, na 

jejichž stránkách nalezneme zmínku o domácím násilí mezi homosexuálními páry 

(narušení heteronormativity). 

Spondea131

Jedná se o obecně prospěšnou společnost, která vznikla roku 1998 v Brně. Primárně 

(od svého vzniku) se věnuje problematice týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, 

až později se začala věnovat  i dospělým obětem domácího násilí (od roku 2006).

                                                
130 http://www.rosa-os.cz/. Navštíveno dne 27.9.2009
131 Informace čerpány z: http://www.spondea.cz/. Navštíveno dne 27.9.2009
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Posláním této organizace je: „… zlepšování kvality života dětí, mladých lidí, a jejich 

blízkých, dále osob ohrožených domácím násilím, s cílem podpořit je ve schopnosti řešit 

jejich obtížné životní situace a opětovně se začlenit do společnosti.“132

Spondea o.p.s. je poskytovatel  klasické krizové a telefonické krizové pomoci, dále 

realizuje sociálně-aktivizační programy pro rodiny s dětmi a od ledna 2007 je rovněž 

provozovatelem intervenčního centra. 

Jak je patrné z uvedeného, Spondea o.p.s. se začala věnovat systematické práci 

s dospělými oběťmi domácího násilí až ve chvíli, kdy byly vybrána jako organizace 

pověřená provozováním intervenčního centra.

                                                
132 http://www.spondea.cz/?pg=charakteristika-organizace. Citováno dne 27.9.2009



67

2. PŘEDMĚT ANALÝZY

Jako základní informační zdroj pro analýzu jsem použil internetové stránky 

organizací provozující intervenční centra a poskytující pomoc obětem domácího násilí. 

Internetové stránky jednotlivých organizací jsem navštívil v rozmezí od 9.11.2009 do 

11.11.2009. U jednotlivých organizací jsem sledoval následující informace a údaje:

o název organizace

o webová adresa organizace

o datum navštívení internetových stránek

o cíl poskytovaných služeb/veřejný závazek organizace 

o obsah/forma poskytovaných služeb

o cílová skupina organizace

Zajímalo mě především, jak organizace prezentují poskytované služby na vlastních 

internetových stránkách a jak definují okruh osob, kterým jsou služby určeny (zda-li při 

popisu služeb  a při definování okruhu osob, kterým jsou služby určené, predikují, že se 

obětí domácího násilí stávají ženy  či nikoliv). Tyto informace jsem se rozhodl sledovat, 

jelikož je považuji za klíčové a určující pro to, jaké služby jsou dostupné obětem domácího 

násilí.

2.1 Analýza – intervenční centra - resumé

Informace získané z internetových stránek provozovatelů intervenčních center jsem 

shromáždil do přehledu, který je přílohou č. 2 diplomové práce.133 Sledované informace se 

mi podařilo získat u všech organizací mimo intervenčního centra z Karlovarského kraje –

zde provozuje intervenční centrum obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi a na jejich 

internetových stránkách (www.sweb.cz/pomocvnouziops) nebyly sledované informace 

k dispozici.

Můžeme konstatovat, že popis činností intervenčních center je ve všech případech 

velmi obdobný, výraznější a zásadnější odlišnosti nelze vypozorovat. Cíl poskytovaných 

služeb je vymezován jako pomoc obětem domácího násilí, pomoc a rada osobám 

                                                
133 PŘÍLOHA Č. 2 – ANALÝZA – INTERVENČNÍ CENTRA, str. 104.
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ohroženým domácím násilím, řešení krizových a obtížných situací, zmírňování důsledků 

domácího násilí, podpora uživatele služby při řešení obtížných životních situací, pomoc 

lidem, kteří mají problém s domácím násilím.

Obsah/forma poskytovaných služeb je ve většině případů určen  výčtem činností, 

které jsou (či mohou být) v intervenčních centrech poskytovány – jedná se o 

psychosociální poradenství a konzultace, krizové intervence, právní poradenství, 

zprostředkování dalších návazných služeb, podpora při jednání s dalšími institucemi či 

organizacemi. Cílová skupina intervenčních centrech je pak nejčastěji vymezována 

spojením osoby ohrožené domácím násilím či osoby ohrožené násilným chováním ze 

strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí.

K popisu aktérů/rek, kteří/ré se stávají terčem domácího násilí, jsou používány 

označení osoba ohrožená domácím násilí (případně plurál); aktéři/ky, kteří/ré jsou příjemci 

služeb intervenčních center jsou označováni jako uživatel/lé (sociálních služeb). Na 

internetových stránkách poskytovatelů intervenčních center se tedy můžeme setkat 

s generickým maskulinem či s termínem, který můžeme označit za genderově neutrální 

(např. osoby ohrožené domácím násilím).

Předpoklad (hypotéza), že organizace provozující intervenční centra v České 

republice při popisu služeb a při definování cílové skupiny poskytovaných služeb

jazykovým vyjadřováním predikují, že se obětí domácího násilí stávají ženy, nebyl shledán 

platným a pravdivým. 

2.2 Analýza – organizace poskytující psychosociální či poradenské služby obětem 

domácího násilí  - resumé

Jak je patrno z uvedeného, výčet organizací, které poskytují psychosociální a 

poradenské služby obětem domácího násilí a které jsem analyzoval, čítá osm položek. 

Informace, které jsem o organizacích získal, jsem shromáždil do přehledu, který je 

přílohou č. 3 diplomové práce.134 U všech organizací jsem se zajímal o stejné informace a 

údaje jako u intervenčních center (název organizace, webová adresa organizace, datum 

navštívení internetových stránek, cíl poskytovaných služeb/veřejný závazek organizace , 

obsah/forma poskytovaných služeb a cílová skupina organizace). Je třeba podotknout, že 

                                                
134 PŘÍLOHA Č. 3 – ANALÝZA – ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ ČI 
PORADENSKÉ SLUŽBY OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ, str. 113.
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dvě z organizací (Bílý kruh bezpečí o.s. a Spondea o.p.s) jsou jak ve výčtu organizací 

poskytujících psychosociální a poradenské služby obětem domácího násilí, tak i ve výčtu 

organizací, které provozují intervenční centra – Bílý kruh bezpečí provozuje intervenční 

centrum v Ostravě, o.p.s. Spondea v Brně. 

Můžeme konstatovat, že veškeré organizace ve výčtu se věnují práci s oběťmi 

domácího násilí, i když ne u všech jde o primární cílovou skupinu – Bílý kruh bezpečí 

označuje za cílovou skupinu oběti trestných činů obecně, Élektra se primárně zaměřuje na 

oběti sexuálního násilí (na tomto místě můžeme podotknout, že sexuální násilí je jednou 

z forem násilí domácího), organizace proFem o.s. poskytuje zejména poradenské, 

konzultační a publikační služby – a mimo jiné i v oblasti domácího násilí.

Některé z organizací zaměřují poskytované služby jen na ženy-oběti domácího násilí 

(popřípadě i na jejich děti). Mezi tyto organizace patří Rosa o.s, proFem o.s. a Acorus o.s. 

– tato organizace provozuje azylový dům, krizovou pomoc a odborné sociální poradenství, 

přičemž pouze odborné sociální poradenství je určeno nejen ženám, ale i mužům.

Ostatní organizace vymezují cílovou skupinu pro poskytované služby různým 

způsobem (oběti trestných činů, oběti domácího násilí, veškeré osoby, kterých se dotýká 

problematika domácího násilí či osoby, které se v důsledku domácího násilí ocitly 

v nepříznivé sociální situaci), nicméně můžeme konstatovat, že samotné vymezení cílové 

skupiny u pěti z osmi posuzovaných organizací nevylučuje možnost, že se na tyto 

organizace mohou s žádostí o radu a pomoc v případě potřeby obrátit i muži.

Mimo organizaci proFem o.s (která, jak již bylo naznačeno, se věnuje výlučně 

konzultační, poradenské a publikační činnosti) všechny ostatní organizace poskytují 

krizovou intervenci, psychosociální, právní a socioterapeutické poradenství. Navíc některé 

z organizací nabízejí krizové pobytové služby pro osoby, které se pod tíhou domácího 

násilí ocitnou v obtížné a tíživé životní situaci – pobyty na krizovém lůžku či ubytování 

v azylových domech nabízejí čtyři z organizací uvedených ve výčtu (Acorus o.s. – azylový 

dům pro matky s dětmi, Magdalenium o.s. – azylový dům s utajenou adresou pro matky s 

dětmi, Rosa o.s. – azylový dům s utajenou adresou pro matky s dětmi a Spondea o.p.s. –

pobyty na krizovém lůžku bez specifikace pohlaví oběti domácího násilí). 

Z uvedeného vyplývá, že pouze jedna z organizací ve výčtu poskytuje v případě 

potřeby krizové ubytování i mužům-obětem domácího násilí. Dále je třeba specifikovat 

sociální službu krizové lůžko a sociální službu azylový dům. Krizové lůžko je služba 

poskytovaná pouze na dobu přechodnou a krátkou – pobyt na krizovém lůžku by měl 
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umožnit ohrožené osobě překonat akutní a neodkladnou psychosociální krizi, tato služba je 

zpravidla bezplatná a poskytovaná po dobu jednoho týdne.

Naopak azylový dům nabízí ubytování dlouhodobějšího rázu (zpravidla 12 až 24 

měsíců) a primárně je určen k řešení otázek bezdomovectví či akutní bytové krize. Azylové 

domy s utajenou adresou jsou pak zřizovány pro oběti domácího násilí a jejich potomky. 

Hlavním smyslem azylových domů s utajenou adresou je znesnadnění kontaktu mezi 

osobou násilnou a obětí. V České republice existuje několik azylový domů s utajenou 

adresou pro ženy-oběti domácího, nicméně ani jeden pro muže-oběti domácího násilí.

Dodejme, že některé z organizací se věnují i publikační a osvětové činnosti (Bílý 

kruh bezpečí o.s., Élektra o.s a proFem o.s.). Po předložení výčtu intervenčních center a 

organizací poskytujících psychosociální či poradenské služby obětem domácího násilí a 

stručné analýze jejich činnosti se v následující části diplomové práce budu zabývat 

kritickou diskurzivní analýzou vybraných propagačních materiálů organizací věnujících se 

obětem domácího násilí. Nejprve ovšem teoreticky vymezím kritickou diskurzivní analýzu.
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3. KRITICKÁ DISKURZIVNÍ ANALÝZA – TEORIE

3.1 Diskurz

Diskurz je možné definovat jako způsob, kterým jsou užity komunikační prostředky 

(jazyk, symbolické systémy… ) při vytváření sdělení (významů). Diskurz vymezuje rámec 

určující, jak je ke konkrétní problematice přistupováno, jak je o tématu promlouváno –

diskurz stanovuje, které kategorie a významy jsou přípustné a jaké již nikoliv. Jiří Homolic 

hovoří o diskurzu jako o užívání jazyka, eventuálně dalších znakových systémů, členy 

dané společnosti, respektive jejich jistou skupinu (teoreticky i jednotlivce) a/nebo v určité 

oblasti společenského života a/nebo v komunikaci o určitém tématu. Diskurz je určitou: 

„… významovou reprezentací světa, která je vyjednávána v sociální interakci a řízena 

svými  specifickými pravidly.“135

Kateřina Zábrodská pak definuje diskurz jako: „… rozpoznatelný způsob 

reprezentace a organizace sociální reality, jenž má vždy specifické důsledky z hlediska 

odlišných práv, privilegií a vztahů moci, do nichž umísťuje sociální aktéry a aktérky.“136

Další z důležitých vlastností diskurzu je, že je nadán možností vytvářet nové objekty 

a subjekty, formuje vztahy sociálních aktérů respektujících či přetvářejících interakční řád 

- diskurz není pouze odrazem sociálního světa, ale rovněž jeho tvůrcem a předobrazem. 

Jazyk a jiné systémy symbolických znaků slouží sociálním aktérům/kám k vyjadřování 

názorů a k formování reprezentace světa – diskursivní praktiky jsou pak způsoby, kterými 

lidé aktivně vytváří sociální a psychologickou realitu.

3.2 Diskurzivní analýza

Přejdeme-li od diskurzu k diskurzivní analýze, můžeme nejprve citovat Charlese 

Antakiho a poněkud skepticky konstatovat, že: „… diskurzivní analýza představuje hodně 

věcí pro hodně lidí.“137 Diskurzivní analýzu nelze považovat za určitou metodu sběru či 

                                                
135 Vašát, Petr. Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi. Dostupné z: 
http://antropo.zcu.cz/index.php?clanek=907&kategorie=127. Navštíveno dne 11.10.2009, str. 2.
136 Zábrodská, Kateřina. Variace na gender: poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita.
Vydání I. Praha: Academia, 2009, str. 15.
137 Vašát, Petr. Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi. Dostupné z: 
http://antropo.zcu.cz/index.php?clanek=907&kategorie=127. Navštíveno dne 11.10.2009, str. 1.
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tvorby dat, analýzy nebo interpretace, diskurzivní analýza je spíše: „… výzkumnou 

perspektivou, určitým přístupem k sociální realitě s různými proudy.“138

Perspektiva diskurzivní analýzy se dle Antakiho zaměřuje na: „… jazyk a jeho vztah 

ke světu, přičemž jí jde o identifikaci činitelů skrývajících se za daty a jejich interpretaci za 

pomocí teorie na societární úrovni… diskurzivní analýza spočívá nejčastěji v identifikaci 

tzv. interpretačních repertoárů, diskurzů nebo ideologie v závislosti na typu diskurzivní 

analýzy.“139

Síla diskurzivní analýzy je především ve zkoumání jednotlivých textů do hloubky. 

Diskurzivní analýza nevychází z předdefinovaných kategorií, ale kategorie jsou 

v konkrétním textu objevovány postupně, soustředíme se na významy, kterých text může 

nabývat v různých sociálně-kulturních kontextech. 

3.3 Kritická diskurzivní analýza

Jedním z druhů diskurzivní analýzy je kritická diskurzivní analýza, kterou jsem 

zvolil pro empirickou část diplomové práce. Jde o přístup, který: „… na základě analýzy 

jazyka odhaluje ideologické pozadí daného diskurzu… soustředí se také na sociální, 

kulturní a politický kontext, a to zejména na mocenskou nerovnost na základě rasy, 

pohlaví, věku či třídy.“140

Fairclough a Wodak sumarizují hlavní zásady kritické diskurzivní analýzy 

následujícím způsobem – zároveň může jít i o argumenty, proč použít právě kritickou 

diskurzivní analýzu:

o„… kritická diskurzivní analýza sleduje sociální problémy

o vztahy moci jsou záležitostí diskurzivní

o diskurz ustanovuje společnost a kulturu

o diskurz vykonává ideologickou práci

o diskurz je dějinný

o vztah mezi textem a společností je zprostředkovaný

o diskurzivní analýza by měla být interpretativní a vysvětlující

                                                
138 Vojtíšková, Kateřina. Diskurzní analýza – diskurzivní psychologie a kritická analýza diskurzu Vydání I. 
Praha: Sociologický ústav, 2008, str. 3.
139 Vašát, Petr. Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi. Dostupné z: 
http://antropo.zcu.cz/index.php?clanek=907&kategorie=127. Navštíveno dne 11.10.2009, str. 1 – 2.
140 Meissler, Jan. Kritická diskurzivní analýza a velké množství masmediálních textů.Dostupné z: 
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/miessler.pdf, str. 118. Staženo dne 12.10.2009
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o diskurz je jednou z forem sociální akce.“141

Norman Fairclough, jeden z nejvýznamnějších představitelů kritické diskurzivní 

analýzy, si všímá skutečnosti, že každý text je souběžně instancí diskurzivní praxe a 

instancí sociální praxe, a proto je třeba: „… studovat diskurz na všech těchto úrovních…

na úrovni textu nám poslouží lingvistická analýza, na úrovni diskurzivní praxe můžeme 

studovat situace či instituce, ve kterých dochází k artikulaci různých diskurzů, a, konečně, 

na úrovni sociální praxe můžeme naši analýzu propojit s obecnou sociální teorií.“142 Další 

z čelních představitelů kritické diskurzivní analýzy Teun A. van Dijk dodává, že kritická 

diskurzivní analýza je: „… jakýmsi pokusem o nalezení odlišného způsobu či perspektivy, 

jak pohlížet na určitou oblast či problematiku.“143

Jiří Hloušek uvádí,144 že jednou ze základních tezí kritické diskurzivní analýzy je, že 

přístup ke kontrolovaným lingvistickým a sociálním zdrojům je nerovnoměrný – proto 

kritická diskurzivní analýza zaujímá kritickou perspektivu s důrazem na sociální faktory 

formující diskurz, který nahlíží jako mocenský nástroj moderních společností a usiluje o 

jeho transparentnost a čitelnost. Kritická diskurzivní analýza se dle Hlouška koncentruje 

při analýze textů na odhalení zdrojů moci, dominance a nerovnosti v rámci diskurzů; zájem 

kritické diskurzivní analýzy je také cílen na odhalení způsobů, jak jsou tyto zdroje 

ustavovány, udržovány a transformovány. Spíše než teoretické a výzkumné otázky jsou 

centrem pozornosti kritické diskurzivní analýzy otázky a problémy sociální. Voleny jsou 

pak perspektivy těch, kteří: „… trpí, proto aby analyzovaly postoje vládnoucí třídy. Ta 

nese zodpovědnost a disponuje prostředky a možnostmi problémy podřízené třídy řešit. 

Nečiní tak, aby reprodukovala status quo.“145

                                                
141 Dijk, Teun A. van.  Critical discourse anaalysis. Dostupné  z: http://www.hum.uva.nl/~teun/cda.htm. 
Staženo dne 10.10:2009, str 2.   
142 Meissler, Jan. Kritická diskurzivní analýza a velké množství masmediálních textů.Dostupné z: 
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/miessler.pdf, str. 119. Staženo dne 12.10.2009
143 Dijk, Teun A. van.  Critical discourse anaalysis. Dostupné  z: http://www.hum.uva.nl/~teun/cda.htm. 
Staženo dne 10.10:2009, str.1.   
144 Hloušek, Jiří. Kritická diskurzivní analýza. Dostupné z: http://fss.muni.cz/rpm-
blog/index.php?/archives/117-Kriticka-diskurzivni-analyza.html. Staženo dne 10.10.2009. 
145 Hloušek, Jiří. Kritická diskurzivní analýza. Dostupné z: http://fss.muni.cz/rpm-
blog/index.php?/archives/117-Kriticka-diskurzivni-analyza.html. Staženo dne 10.10.2009, str. 1. 
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3.4 Kritická diskurzivní analýza – jak konkrétně postupovat

Kateřina Vojtíšková uvádí, že můžeme stanovit několik otázek, které jsou pro 

kritickou diskurzivní analýzu klíčové, určující. Jedná se o následující otázky: „Kdo a co 

může říci nebo napsat, komu a za jakých okolností? Kdo má přístup k různým formám 

nebo žánrům diskurzu nebo prostředkům jeho reprodukce?“146

Petr Vašát uvádí,147 že Fairclough vyčleňuje tři tematické bloky v rámci kritické 

diskurzivní analýzy, i když hranice mezi jednotlivými bloky není nikterak ostrá, ale 

propustná. Tematické bloky kritické diskurzivní analýzy jsou následující:

1.Deskripce (můžeme říci, že se jedná o klasickou jazykovou analýzu)

2. Interpretace (založena na zkoumání procesů textové produkce, interpretace distribuce 

a konzumace)

3. Explanace (zasazení do širšího společenského rámce)

Deskripce (ad 1) se věnuje formální, lingvistické stránce textu. Mezi oblasti 

pozornosti deskripce v rámci kritické diskurzivní analýzy patří v textu využívaná slovní 

zásoba, gramatické a stylistické prvky či kompoziční struktura textu. Deskripci

rozpracováváme do třech tematických bloků:

o slovní zásoba

o gramatika

o struktura textu

Hodnotíme-li slovní zásobu, měli bychom se zaměřit na konotační významy 

použitých slov a výrazů, jsou-li užita slova expresivní či jinak významově podbarvená, je 

hodnoceno případné užití obrazných pojmenování (především metaforické a metonymické 

formy) a také na volbu slov, které vymezují přesnější charakteristiky a hodnoty (jde 

především o volbu přídavných jmen a přívlastků).

Jistou míru expresivity a zaujatosti mohou nést i gramatické prvky textu, i když by se 

mohlo na první pohled zdát, že gramatická struktura textu je hodnotově neutrální –

                                                
146 Vojtíšková, Kateřina. Diskurzní analýza – diskurzivní psychologie a kritická analýza diskurzu Vydání I. 
Praha: Sociologický ústav, 2008, str. 160. 
147 Vašát, Petr. Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi. Dostupné z: 
http://antropo.zcu.cz/index.php?clanek=907&kategorie=127. Navštíveno dne 11.10.2009, str. 5.



75

soustředit bychom se měli především na pasivnost či aktivnost děje, modalitu nebo na 

skutečnost, je-li explicitně vyjádřen činitel děje.

U struktury textu bychom měli brát zřetel na skutečnost, jak je text vystavěn, které 

prvky a informace jsou ve struktuře textu dominantní, které jsou naopak potlačovány, 

marginalizovány. Roli hraje nejen struktura textu jako celku, ale i stavba vět a souvětí.

V jazyce existuje vždy více variant a možností, jejich volba je otázkou sociální 

podmíněnosti. Navíc už při deskripci textu je důležité si uvědomit, že: „… podstatné 

nejsou jen věci, které jsou v textu obsaženy, ale i ty, které v textu nejsou.“148

Nyní se zaměříme na druhý tematický blok kritické diskurzivní analýzy –

interpretaci (ad 2). Na úrovni interpretace se při analýze obracíme od jazykové stránky 

textu k diskursivním atributům textu a hledáme odpověď na několik otázek: „… o co 

jde?... o koho jde… jaké jsou vztahy mezi subjekty a spojení mezi subjekty?“149

Nalézání odpovědí na tyto otázky by mělo pomoci vyjasnit kontext textu (jak mohou 

aktéři zkoumaný text interpretovat), diskurzivní typ textu (přesněji řečeno k jakým 

diskursivním typům se text odkazuje) a diference či změny, jež mohou být vyvolány u 

aktérů/ek při percepci textu. Vašát dále pokračuje a konstatuje, že při interpretaci je 

důležité brát zřetel na koncepty intertextuality a interdiskursivity – měli bychom se snažit 

hledat spojitost mezi jednotlivými texty a odhalovat jejich historicitu a vzájemnou 

podmíněnost v případě intertextuality; v případě interdiskursivity, která je formou 

intertextuality, je zkoumáno, jak jsou v rámci konkrétních komunikativních událostí různé 

diskurzy a žánry artikulovány dohromady. Ještě můžeme doplnit, že čím zřetelnější je v 

textu interdiskursivita, tím pravděpodobnější je, že se setkáme se změnou sociálních 

pravidel.

Posledním tematickým blokem kritické diskurzivní analýzy je explanace (ad 3),

kterou lze nejstručněji definovat jako způsob jak nahlížet na diskurs jako na součást 

procesu sociálních bojů v rámci mocenských vztahů.

Provádíme-li explanaci, pátráme po:

o sociálních determinantech tvarujících diskurz

o částech interpretací, které mají ideologický ráz

                                                
148 Bröcknerová, Veronika. Mediální aktivismus a česká tištěná média:Diskurzivní analýza průniku Ztohoven 
do vysílání České televize. Brno: Masarykova Univerzity, 2009, str. 15. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/219354/fss_b/?lang=en;id=175092
149Vašát, Petr. Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi. Dostupné z: 
http://antropo.zcu.cz/index.php?clanek=907&kategorie=127. Navštíveno dne 11.10.2009, str. 7.
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o efektech - tedy po skutečnosti, zda-li diskurz potvrzuje či pozměňuje mocenské 

vztahy  

Závěrem popisu, jak prakticky postupovat, pokud zvolíme kritickou diskurzivní 

analýzu, cituje Vašát Phillipse a Jörgensenovou, kteří vytyčují tři jednoduchá pravidla pro 

kritickou diskurzivní analýzu: „… princip spolehlivosti, který klade důraz na to, aby 

analýza byla postavena na základě více textuálních znaků… snaha o komplexnost 

analýzy… tedy důslednou propojenost lingvistických znaků s intertextuálními…

transparentnost výsledků… výsledky by měly být dokládány skrze různé úryvky a 

pasáže.“150

                                                
150 Vašát, Petr. Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi. Dostupné z: 
http://antropo.zcu.cz/index.php?clanek=907&kategorie=127. Navštíveno dne 11.10.2009, str. 9.
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4. KRITICKÁ DISKURZIVNÍ ANALÝZA - PRAXE

4.1 Kritická diskurzivní analýza – schéma postupu

Jak již bylo naznačeno, provádíme-li kritickou diskurzivní analýzu, měli bychom 

postupovat ve třech krocích, které můžeme rozdělit do dalších dílčích kroků. Struktura 

postupu při kritické diskurzivní analýze tedy bude v našem případě následující: 

1) Deskripce neboli formální, lingvistická stránka textu - můžeme říci, že se jedná o 

klasickou jazykovou analýzu, která by měla brát zřetel na následující atributy:

a) Slovní zásoba

b) Gramatika

c) Struktura textu

2) Interpretace je založena na zkoumání procesů textové produkce, interpretace, distribuce 

a konzumace. Měli bychom postupně nalézat odpovědi na následující okruh otázek:

a) O co jde? O koho jde? Jaké jsou vztahy mezi subjekty?

b) Otázky po kontextu textu – jak mohou percipienti/ky zkoumaný text chápat, 

interpretovat?

c) K jakým diskursivním typům se text vztahuje?

d) K jakým změnám může dojít u aktérů/ek při percepci textu?

3) Explanace neboli vysvětlení (jedná se o zasazení do širšího sociálního rámce – způsob, 

jak nahlížet na diskurz jako na součást procesu sociálních bojů v rámci mocenských 

vztahů). Provádíme-li explanaci, měli bychom se tázat po:

a) Sociálních determinantech tvarujících diskurz

b) Částech interpretací, které mají ideologický ráz

c) Efektech - tedy po skutečnosti, zda-li diskurz potvrzuje či pozměňuje mocenské vztahy  
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4.2 Kritická diskurzivní analýza – text první

Za první text pro analýzu jsem vybral text „… když láska bolí. Násilí ve vztahu.151

Tento text je součástí preventivně zaměřených internetových stránek www.stopnasili.cz, 

které provozuje o.s Rosa. Internetové stránky www.stopnasili.cz by měly poskytovat 

informace pro oběti domácího násilí a pro širokou či odbornou veřejnost. Analyzovaný text 

je určený pro teenagery/ky – pokud zadáme do internetového prohlížeče adresu 

www.stopnasili.cz a klikneme na odkaz s fotografií dívky a popisem Když láska bolí (pro 

teenagery), dostaneme se k analyzovanému textu. Text je přílohou č. 4 diplomové práce.152

Text  č.1:

První lásky, chození, rande. Téměř každý si toto období spojuje s romantikou a prvními 
láskami, snad nikomu se při slově rande, schůzky, nevybavují dvojice mladých lidí, kde 
jeden druhého bije, ponižuje, nadává mu, nutí ho k sexu. Ale i to, co se ti zdá na první 
pohled jako intenzivní, romantická láska a jako oddanost, může být ve skutečnosti skrytý 
projev žárlivosti a kontroly. Můžeš začít chodit i s někým, kdo je majetnický a kontrolující. 
Což jsou varovné signály toho, že do vztahu vstupuje násilí:

         „Jestli mě opustíš, tak se zabiju… “
         „Nemůžu bez tebe žít… “
         „Jestli odejdeš, nechtěj vědět, co můžu udělat… “

Bohužel ne všechny vztahy jsou dobré. Ne všechny vztahy jsou rovnocenné, harmonické a 
zdravé. O násilí není nikdy snadné hovořit. Ještě těžší to je, pokud ten, kdo se chová 
násilně, je nám důvěrně znám. Je to třeba kluk, se kterým chodíš a všechny holky ti ho 
závidí, kamarád, se kterým jsi se poprvé sešla, a nebo nejlepší přítel rodiny. O násilí ve 
vztahu, když s někým začínáš chodit, když s někým chodíš i když už s někým žiješ, se 
nehovoří snadno. Může nás uvádět do rozpaků stejně jako naše okolí. Násilí ve vztazích je 
ale faktem pro hodně mladých lidí a ticho, které je obklopuje, je třeba rozlomit. Protože 
násilí, které se neřeší, se časem zhoršuje. 

1) Deskripce neboli formální, lingvistická stránka textu (slovní zásoba, gramatika, 

struktura textu)

                                                
151 Dostupné z: http://www.stopnasili.cz/teenageri/nasili-ve-vztahu.html Staženo dne: 17.11.2009
152 PŘÍLOHA Č. 4 – PRVNÍ ANALYZOVANÝ TEXT, str. 117.
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Text je určen dospívajícím, není psán jazykem striktně odborným, ale spíše 

populárně-naučným - jazykové prostředky a použitá slovní zásoba  slouží k evokaci 

blízkosti a pochopení k potenciálním percipientkám. Z užité slovní zásoby je  tedy zřejmé, 

že text je určen k informování mladých lidí. 

Je používáno tykání (… se ti zdá na první pohled… můžeš začít chodit s někým… 

kluk, se kterým chodíš, kamarád, se kterým si se poprvé setkala… když s někým chodíš i 

když už s někým žiješ), jsou využívána slova hovorová (… kluk... chození… tak se zabiju… 

holky), a pro navození autentičnosti textu slouží i užití přímé řeči („Jestli mě opustíš, tak se 

zabiju… “, „Nemůžu bez tebe žít… “, „Jestli odejdeš, nechtěj vědět, co můžu udělat… “). 

V textu je využíváno hromadění synonym pro zdůraznění a vystupňování určitého a 

významu a smyslu (… lásky, chození, rande, schůzky… bije, ponižuje, nadává mu, nutí ho 

k sexu… rovnocenné, harmonické, zdravé). V textu je vystavěn mimo jiné i pomocí 

hromadění synonym kontrast mladistvé, romantické lásky proti vztahu, kde dochází 

k partnerskému násilí.

Barvitost textu je zajišťována použitím obrazných pojmenování, přirovnání a 

ustálených spojení, tzv. frazémů (… na první pohled… důvěrně znám… varovné signály… 

ticho, které je obklopuje, je třeba prolomit). V textu nalézáme personifikaci (… vstupuje 

násilí.. .), slova nesoucí rysy hodnocení (... bohužel) a častá jsou přídavná jména, příslovce, 

číslovky a zájmena (… téměř… každý… snad… všechny… nejlepší… hodně… ) využívaná 

opět ke zdůraznění a vystupňování významu (… téměř každý… snad nikomu… ještě těžší… 

hodně mladých).

Text je rozdělen do třech odstavců, přičemž každý z nich je nadán odlišným 

tematickým obsahem. Na úvod prvního odstavce je evokována představa prvních lásek a 

prvních schůzek mezi mladými lidmi - je zdůrazněno, že období mládí a dospívání je 

tradičně spojováno s romantickou představou prvních lásek. Evokovaná představa 

romantických schůzek mladých lidí je dávána do kontrastu s obrazem mladého páru, kde 

dochází k násilí (... snad nikomu se při slově rande, schůzky, nevybavují dvojice mladých 

lidé, kde jeden druhého bije, ponižuje, nadává mu, nutí ho k sexu… ) Přichází nejprve 

neurčité varování, že to, co se na první pohled jeví jako romantická láska, může být 

v realitě projevem žárlivosti a kontroly (… Ale i to, co se zdá na první pohled jako 

intenzivní, romantická láska a jako oddanost, může být ve skutečnosti skrytý projev 

žárlivosti a kontroly… ) Na konci prvního odstavce textu nabývá varování konkrétních 

obrysů – jedná se o partnera-násilníka (… Můžeš začít chodit s někým, kdo je majetnický a 

kontrolující... ).
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Druhý odstavec textu je monotematický a je složen z citací projevů imaginárního 

násilníka, který se snaží partnerku upozornit, že by jej neměla opouštět („Jestli mě opustíš, 

tak se zabiju… “, „Nemůžu bez tebe žít… “, „Jestli odejdeš, nechtěj vědět, co můžu 

udělat… “)

Třetí odstavec začíná jistým povzdechem, politováním (… Bohužel ne všechny vztahy 

jsou dobré. Ne všechny vztahy jsou rovnocenné, harmonické zdravé). Násilí je označováno 

za problém, o kterém je vždy obtížné hovořit (… O násilí není nikdy snadné hovořit… O 

násilí ve vztahu se nehovoří snadno… Může nás uvádět do rozpaků stejně jako naše okolí). 

Obtížnost promlouvání o násilí je pak vyšší, pokud se násilně chová osoba blízká (... Ještě 

těžší to je, pokud ten, kdo se chová násilně, je nám důvěrně znám... ). Násilná osoba v textu 

prostřednictvím pojmenování nabývá konkrétních mužských rysů (… Je to třeba kluk, se 

kterým chodíš… kamarád… nejlepší přítel rodiny). Ač je násilí ve vztazích skutečností (… 

faktem pro hodně mladých lidí… ), není o násilí dostatečně promlouváno, což je třeba 

napravit (… ticho, které je obklopuje, je třeba prolomit… ).

2) Interpretace textu

Text má být určený pro teenagery a  mluvčí se snaží percipienty/ky varovat před

nebezpečím násilí ve vztahu – informace v textu obsažené jsou podávány formou, jež je 

percipientům/kám srozumitelná a blízká. Text ovšem vyznívá tak, že je varováním pro 

dívky, aby se bezhlavě nezamilovávaly, nepodléhaly romantickým představám o lásce a 

dávaly si pozor na partnery-potencionální agresory. Muž je vykreslován jako majetnický a 

kontrolující; popřípadě ten, kdo se chová násilně – stereotypní představa muže-násilníka 

je tedy v textu reprodukována.

V textu je pojednáváno o partnerském násilí mezi dospívajícími. Vztahy mezi 

subjekty v textu nejsou rovnocenné – u mladých mužů je předpokládáno násilné chování 

vůči partnerkám, muž je generalizovaně vykreslován jako násilná osoba a mladé ženy by 

proto měly být na pozoru před případným nebezpečím a všímat si varovných signálů 

v jednání mužů-potenciálních agresorů.

Domnívám se, že text můžeme chápat jako varování před potenciální agresí ze strany 

mužů-partnerů. Mladým ženám je naznačováno, že by měly být vůči chování mladých 

mužů ostražité a nepřehlížet signály, které by mohly naznačovat, že z partnera by se 

v budoucnu mohl stát domácí násilník; násilí je nutno řešit v jeho nejranějších stádiích –

pokud možno ještě před tím, než k samotnému násilí dojde. Obdobné varování může 
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ovšem vést až k nedůvěře a podezřívavosti – je opravdu každý muž potenciálním 

násilníkem?

Partnerské násilí je v textu charakterizováno pomocí hromadění synonym (... jeden 

druhého bije, ponižuje, nadává mu, nutí ho k sexu… ). Je tedy naznačeno, že partnerské 

násilí může mít více druhů a nejedná se pouze o fyzické ataky, ale i o psychický nátlak, 

slovní ponižování či vynucování sexu. Naznačení rozmanitosti druhů partnerského násilí 

by mohlo být i zdrojem narušení stereotypu, že partnerského násilí se dopouštějí muži na 

ženách (zde pracuji s předpokladem uvedeným v teoretické části diplomové práce -

jednotlivých druhů domácího násilí se v různé míře dopouštějí muži/ženy), nicméně tento 

potenciál textu není dále rozvíjen.

Text svým charakterem a poselstvím zapadá do dominujícího diskursivního typu, 

který je nám předkládán v českém prostředí o problematice domácího násilí –

muž/pachatel versus žena/oběť. Toto schéma je předkládáno dospívajícím, není v textu 

nijak zpochybňováno a narušováno. Percipientky by měly být textem inspirovány, aby více 

uvažovaly o chování partnera a pokud se již chová pro ně ohrožujícím způsobem, měly by 

tuto situaci začít řešit a promluvit s někým o tomto problému. Percipienti se naopak 

dozvídají, že muži jsou potencionálně majetničtí, kontrolující a násilní. Otázkou je, jaká 

bude případná reakce muže, který zažívá násilí ze strany ženy – bude mít pocit, že o 

problému může hovořit a někomu se svěřit, či naopak nabude dojmu, že jako nositel 

mužské role selhává a není vhodné, aby o zažívaných obtížích hovořil?

Moc a právo k řešení domácího násilí je v textu dáváno do rukou žen – ženy jsou 

vyzývány, aby prolomily ticho a začaly hovořit o partnerském násilí, mají-li pocit, že jsou 

ohrožené. Výzva k prolomení ticha a k promlouvání o partnerském násilí v textu obsažená 

je nepochybně pozitivní záležitostí a kladným aspektem textu – nicméně nejsou mladí 

muži ohrožování textem na svých právech ve chvíli, když jsou k prolomení ticha o 

partnerském násilí vyzývány pouze dívky?

3) Explanace neboli vysvětlení textu

Jak bylo naznačeno, analyzovaný text zapadá dle mého soudu do širšího 

diskursivního rámce týkajícího se domácího násilí a nenarušuje kulturní stereotyp muž-

násilník versus žena oběť. 

Domácí (v tomto případě je promlouváno o partnerském) násilí je vykreslováno jako 

jednosměrná záležitost, kdy agrese směřuje od partnera k partnerce. Obraz domácího 
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(partnerského) násilí odpovídá feministickému modelu,153 který vykresluje esenciálně ženy 

jako potenciální oběti a všechny muže jako potenciálně dominující a kontrolující agresory; 

ženy jsou obětí patriarchální společnosti, na páchání domácího násilí se nijak nepodílí, jsou 

pouze a jedině oběťmi. Signály, které by mohly naznačovat výskyt partnerského násilí, 

jsou hodnoceny paušálně, není zdůrazněn celkový kontext partnerského vztahu.

Za pozitivní atributy textu považuji skutečnost, že je v textu promlouváno o 

partnerském násilí, nikoliv násilí domácím. Text je určen dospívajícím, kteří 

s partnerem/kou  mnohdy nesdílejí společnou domácnost a proto by se mohlo zdát, že 

nemohou být vystaveni domácímu násilí. Pokud je ovšem promlouváno o násilí 

partnerském, je překročen rámec společné domácnosti a text může mít rozsáhlejší 

preventivní charakter. Také je přínosné, že dospívající dívky jsou vyzývány, aby prolomily 

ticho, kterým je partnerské násilí opředeno. 

Obraz mocenských vztahů ve společnosti je vykreslován stereotypním způsobem, 

obdobně jsou reprodukovány a zachovávány i genderové kategorie, jejich domnělý ontický 

charakter je v textu zachován. Text také považuji za výrazně heteronormativní, není nijak 

reflektována možnost jiného partnerství něž-li partnerství mezi mužem a ženou.  

4.3 Kritická diskurzivní analýza – text druhý

Druhý analyzovaný text je k nalezení na webových stránkách intervenční centra 

v Brně, které provozuje o. p. s. Spondea. Text se nachází v sekci Informace pro osoby 

ohrožené domácím násilím a nazývá se Co dělat, když…154 - analyzovaný text je také 

přílohou diplomové práce – tentokráte se jedná o přílohu č. 5155

Text č. 2: 

Co dělat, když ...
Jste-li vy sám/sama obětí domácího násilí a chcete od partnera odejít, mějte na paměti:

Především si uvědomte, že násilí, kterému se nezabrání už v zárodku, má tendenci 
gradovat.

                                                
153 V diplomové práci již bylo o tomto modelu blíže hovořeno, především na straně 20 – 21.
154 Dostupné z: http://www.ic-brno.cz/index.php?pg=co-delat-kdyz Staženo dne 17.11.2009
155 PŘÍLOHA Č. 5 – DRUHÝ ANALYZOVANÝ TEXT, str. 118.
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Napadl-li vás partner fyzicky, jděte k lékaři a nechejte si vystavit lékařské potvrzení o
rozsahu svých zranění. V případě trestního řízení bude toto potvrzení znamenat jeden z 
vašich rozhodujících důkazů.

Zjistěte si, kam se můžete obrátit o pomoc (specializovaná centra, poradny, krizová 
zařízení, oddělení péče o děti, vaši rodiče, dobří přátelé).

Dávejte si velmi bedlivý pozor na to, komu se svěříte se svými plány ohledně útěku a místa 
budoucího pobytu. Někdo může informovat vašeho partnera. Zbytečně se nesvěřujte.

Rozvažte si dobře, co o svém odchodu řeknete dětem, jako základní kritérium při tom 
zvažte jejich věk. Otce před nimi nekritizujte.

Važte si sama sebe, za svůj osud se nestyďte, vy přece nejste odpovědná/odpovědný za 
chování někoho jiného.

Pamatujte si, že je lepší být po nějakou dobu sám/sama než žít s násilníkem.

Uvědomte si, že když odejdete, máte šanci vytvořit si s někým dobrý vztah.

Když od násilnického partnera odcházíte, nezapomeňte si vzít:

občanský průkaz, rodný list a rodné listy vašich dětí,
školní a zdravotní záznamy vašich dětí,
vaše peníze, vkladní knížky, doklady o pojištění a sporožiru, kreditní karty,
doklady, které mohou prokázat váš podíl na společném majetku (např. kupní smlouva, 
nájemní smlouva, dekret na byt),
osobní věci, oblíbenou hračku dítěte,
léky pro vás i pro vaše děti,
adresář se základními adresami, vizitky,
pokud nejste v přímém ohrožení života, neodcházejte bez dětí.
...dále v bezpečnostním plánu 

Rozhodnete-li se pro rozvod, nezapomeňte na následující kroky:

Raději odstraňte z bytu veškeré důležité dokumenty. To se týká zejména nájemních a 
kupních smluv k bytu samotnému i k veškerému dalšímu nemovitému majetku. Odneste si 
svůj rodný list, oddací list a rodné listy svých dětí.

Pokud spolu máte děti, tak podejte návrh na předběžné opatření na svěření dětí do vaší 
výchovy. Spolupracujte s oddělením péče o děti na vašem obecním či městském úřadě.

Určitě nezapomeňte na svůj pas a pas svých dětí. Pokud má váš manžel/ manželka děti v 
pasu zapsány, upozorněte pasové oddělení na skutečnost, že se rozvádíte.

Zablokujte společné účty. Pokud to nemůžete udělat, vyberte konto a peníze vložte na účet 
znějící pouze na vaše jméno.

Přesměrujte si veškerou poštu z místa svého bydliště do zaměstnání nebo si vyřiďte P. O. 
Box.
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Nepouštějte se do hry na naschvály

Pokuste se do sporu nezatahovat ani svoje, ani partnerovy/partnerčiny rodiče. Rodičům 
dejte najevo (nejlépe formou dopisu), že skutečnost, že se rozvádíte, neznamená, že přijdou 
o vnoučata.

Znáte-li ve svém okolí někoho, kdo je obětí domácího násilí, řiďte se následujícím:

Víte-li o někom, kdo je obětí domácího násilí, nebojte se mu nabídnout svoji pomoc. 
Počítejte však s tím, že taková osoba se za svůj osud velmi stydí a není pro ni o tom, co 
prožívá, snadné hovořit.

Přistupujte k ní s velkým pochopením. Zdůrazněte jí, že není sama, kdo něco podobného 
prožívá, že v podobné situaci se nachází mnoho osob. Pohovořte s ní o tom, jak se násilí 
vyvíjelo.

Především buďte dobrým posluchačem. Rozhodně se ji však nesnažte donutit k rozhodnutí. 
Jen ona sama se musí rozhodnout, bude-li týrání dále snášet. Mějte pochopení, že je pro ni 
velice těžké násilného partnera opustit. Snažte se jí dodávat odvahu hledat řešení své 
situace a pomozte jí, aby se ve své situaci vyznala.

Zeptejte se jí, jestli utrpěla fyzické zranění. Pokud ano, jděte s ní k lékaři a doporučte jí ať 
si nechá vystavit lékařský nález o svém zdravotním stavu. Pokud se tak rozhodne, pomozte 
jí nahlásit napadení na policii.

Doporučte jí návštěvu specializované poradny. Jestliže se chystá opustit domov, pomozte 
jí. Pokud ona sama však má pocit, že by se ocitla v ještě větším nebezpečí, nikdy ji k tomuto 
kroku nenuťte.

1) Deskripce neboli formální, lingvistická stránka textu (slovní zásoba, gramatika, 

struktura textu)

Text je psán jazykem spisovným, slovní zásoba je neexpresivní, citově a hodnotově 

neutrální, nenalézáme ani obrazná pojmenování (např. metafory a metonymie). Konotační 

významy (mimo používaného generického maskulina – bude vysvětleno v dalších částech 

analýzy) použitých výrazů jsou jednoznačné a neutrální, nenalézáme ani přesnější 

charakteristiky v podobě přídavných jmen a přívlastků.

Struktura textu je přehledná, jedná se de facto o seznam rad a doporučení, jak 

postupovat, pokud se staneme obětí domácího násilí, pokud se rozhodneme odejít od 

násilného partnera/ky, rozhodneme-li se pro rozvod s násilným partnerem/kou či pokud se 

v našem okolí vyskytne někdo, kdo je pravděpodobně obětí domácího násilí. Činitel děje je 

ve struktuře vět znám, slovesné děje jsou aktivní.
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Text je členěn do čtyř odstavců, každý z nich má samostatný název, struktura textu je 

jasná a s ohledem na informativní a doporučující ráz textu jsou zřetelná i východiska a 

jádra výpovědí.

2) Interpretace textu

Jak patrno z názvu, analyzovaný text by měl sloužit jako stručný návod k jednání, 

který dává intervenční centrum osobám, jež jsou ohroženy domácím násilím. V záhlaví 

internetové stránky, ze které byl informační materiál stažen, můžeme nalézt jistou 

deklaraci, že intervenční centrum nabízí pomoc všem osobám ohroženým domácím 

násilím, tedy mužům i ženám (Bezpečná, diskrétní a bezplatná pomoc osobám ohroženým 

domácím násilím).

Mluvčí v textu poskytuje sadu rad a doporučení, jak postupovat, pokud se staneme 

obětí domácího násilí či pokud se v našem okolí objevil někdo, kdo je či by mohl/a být 

obětí domácího násilí. V textu můžeme nalézt několik subjektů – subjekt oběti, subjekt 

násilné osoby, děti obětí domácího násilí a násilných osob, příbuzné a blízké osob, které 

jsou ohroženy domácím násilím. V textu jsou zmíněny i instituce a organizace, který by 

měly být nápomocné při řešení otázek a problémů spojených s domácím násilím. Vztahy 

mezi subjekty nejsou vyrovnané – násilný subjekt ohrožuje subjekt oběti – oběť poté hledá 

síly a pomocnou ruku, aby se vymanil z tlaku násilníka/nice.

Percipientky mohou nalézt poměrně podrobný a přehledný plán, jak postupovat, 

jsou-li ohrožené domácím násilím. Percipienti mohou získat pocit rozčarování a zmatenosti 

– o.p.s. Spondea provozující intervenční centrum sice v jistém smyslu naznačuje a 

vzbuzuje naději, že poskytuje pomoc i mužům-obětem domácího násilí, ale po přečtení 

textu se ukazuje, že jde spíše o zdání, něž-li o reálný fakt. 

Domnívám se, že text mohl být zdrojem narušení vnímání domácího násilí jako 

jednosměrného aktu násilí ze strany mužů vůči ženám, avšak kvůli nedodržení genderové 

jazykové korektnosti tomu tak není a text tak opět zapadá do dominujícího diskurzu o 

domácím násilí, kdy je násilné chování připisováno mužům. Autoři/ky textu nebyli ve 

snaze o nereprodukování kulturního stereotypu muž-pachatel versus žena-oběť domácího 

násilí důslední a text tak nevyčerpal možný potenciál. 

Již označení prvního odstavce je poněkud zmatečné a genderově nekorektní – jistý 

pokus o genderově korektní jazyk v první větě souvětí je zpochybněn a zmařen v druhé 
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větě souvětí použitím generického maskulina156 (Jste-li vy sám/sama obětí domácího násilí 

a chcete od partnera odejít, mějte na paměti… ). Podobně „jazykově zmatené“ souvětí, 

kdy jedna část výpovědi je psána genderově korektním jazykem a v další se vyskytuje 

generické maskulinum, můžeme nalézt v textu ještě dvě (Važte si sama sebe, za svůj osud 

se nestyďte, vy přece nejste odpovědná/odpovědný za chování někoho jiného… Pamatujte 

si, že je lepší být po nějakou dobu sám/sama než žít s násilníkem). 

V textu můžeme nalézt genderově korektní výroky, které neužívají generického 

maskulina a jež nenaznačují, že násilníkem je nutně muž, ale počítají i s možností, že 

se násilně chová žena (Rozhodnete-li se pro rozvod, nezapomeňte na následující kroky…

pokud má váš manžel/manželka děti zapsány v pasu… pokuste se do sporu nezasahovat 

svoje, ani partnerovy/partnerčiny rodiče… ). Nicméně pochybení (užití generického 

maskulina či explicitní značení násilné osoby jako muže) proti genderově korektnímu 

jazyku se v textu vyskytuje mnohem častěji než-li genderově korektní výroky (… napadne-

li partner fyzicky, jděte k lékaři… dávejte si bedlivý pozor na to, komu se svěříte… někdo 

může informovat vašeho partnera… rozvažte si, co o svém odchodu řeknete dětem. Otce 

před nimi nekritizujte… když od násilnického partnera odcházíte… zdůrazněte jí, že není 

sama, kdo něco podobného zažívá… pohovořte s ní o tom… jen ona sama se musí 

rozhodnou… doporučte ji návštěvu specializované poradny).

Užití generického maskulina se mi v kontextu obsahu analyzovaného textu jeví 

nesprávné, nevhodné a nekorektní, neboť jak upozorňuje Jana Valdrová: „… mužský 

jazykový tvar spontánně navozuje představu muže.“157 Tato skutečnost ve spojitosti 

s konotačním významem užitých generických maskulin pak potvrzuje kulturně-sociální 

stereotyp mužů-pachatelů domácího násilí; v textu se také objevuje stereotyp ženy-matky 

jako osoby odpovědné za zdraví a výchovu dětí (Rozvažte si dobře, co o svém odchodu 

řeknete dětem, jako základní kritérium při tom zvažte jejich věk. Otce před nimi 

nekritizujte… )

Další výtka vůči textu by mohla směřovat ke skutečnosti, že je promlouváno pouze o 

práci s oběťmi domácího násilí, text je zaměřen pouze na oběti. Hypoteticky by text mohl 

být rozšířen o to, jak je možné pracovat s násilnou osobou a kam se násilná osoba může 

obracet, pokud je motivována pracovat s agresí a negativními emocemi – nicméně takové 

                                                
156 Generické maskulinum neboli bezpříznakové maskulinum - užití podstatných jmen rodu mužského pro 
souhrnné označení mužů i žen (poz. aut.)
157 Valdrová. Jana. Gender a jazyk. In Gender ve škole. Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, 
občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. Sestavily: Smetáčková, 
Irena, Vlková Klára. Vydání I. Praha: Otevřená společnost, 2005, str. 58.  
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informace text neobsahuje. V textu je promlouváno pouze o fyzickém druhu domácího 

násilí (Napadl-li vás partner fyzicky, jděte k lékaři a nechejte si vystavit lékařské potvrzení 

o rozsahu svých zranění… Zeptejte se jí, jestli utrpěla fyzické zranění), o jiných druzích 

domácího násilí není promlouváno, což považuji za mylné a zavádějící.

3) Explanace neboli vysvětlení textu

Jak bylo naznačeno, i přes určité náznaky i druhý analyzovaný text, obdobně jako 

text první, potvrzuje širší diskurzivní rámec domácího násilí. Domácí násilí je opět 

vykreslováno jako jednosměrná záležitost, je promlouváno pouze o fyzické formě 

domácího násilí, jiné formy domácího násilí nejsou zmiňovány. Za zcela nevhodné v textu 

obdobného charakteru považuji užití generického maskulina.

Přes jistou snahu o genderově korektní jazykové vyjadřování, které by mohlo 

naznačit, že i muž se může stát obětí domácího násilí a že i žena se může dopouštět 

domácího násilí, z textu opět vystupuje esencialistický obraz žen-obětí domácího násilí a 

mužů jako pachatelů domácího násilí, což odpovídá feministickému modelu domácího 

násilí.158

V textu také nalézám zakořeněný předpoklad, že děti patří matce (… rozvažte si, co o 

svém odchodu řeknete dětem… otce před nimi nekritizujte… když od násilnického partnera 

odcházíte, nezapomeňte si vzít oblíbenou hračku dítěte, léky pro vás i vaše děti… pokud 

nejste v přímém ohrožení života, neodcházejte bez dětí). Ontický charakter genderových 

kategorií muž a žena opět není zpochybňován, jejich determinace (biologická, sociální… ) 

není nijak specifikována. Text rovněž reprodukuje heteronormativitu, je promlouváno 

pouze o heterosexuálním partnerství, jako běžné jsou zmiňovány partnerské vztahy pouze 

mezi lidmi opačného pohlaví. 

4.4 Kritická diskurzivní analýza – text třetí

Třetím informačním textem je propagační leták Intervenčního centra v Pardubicích, 

které provozuje o.p.s. SKP-CENTRUM. Leták je určen osobám ohroženým domácím 

násilím a je přílohou č. 6 diplomové práce.159

                                                
158 Viz, poznámka číslo 153
159 PŘÍLOHA Č. 6 – TŘETÍ ANALYZOVANÝ TEXT, str. 119.
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Text č. 3:

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Intervenční centrum je odborné pracoviště, které nabízí pomoc osobám ohroženým 

násilným chováním ze strany těch, kteří s nimi bydlí ve společném obydlí. 

Intervenční centrum v Pardubickém kraji provozuje společnost SKP-CENTRUM o.p.s.

Intervenční centrum nabízí:

o Poradenství 

o Psychickou podporu

o Zprostředkování právních, sociálních a psychologických služeb

o Zprostředkování krizového ubytování

o Koordinaci činnosti subjektů, které vstupují do systému pomoci osobám ohroženým 

domácím násilím

Co je domácí násilí?

Domácí násilí je dlouhodobé fyzické, psychické, ekonomické nebo sexuální násilí mezi 

osobami blízkými nebo osobami žijícími ve společné domácnosti, ke kterému dochází 

opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných 

činů se zpravidla stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopnosti včas zastavit násilné 

incidenty a definitivně vyřešit narušený vztah. 

Agresor i oběť jsou vzájemně blízké a důvěrně známé osoby, které mezi sebou mají 

emocionální, sociální, ekonomické či existenční vazby. Role agresora a oběti se po celou 

dobu vztahu nemění. Obětí může být žena i muž. 

Domácí násilí není:

o Jednorázový  incident

o Incidenty, při kterých se role oběti a agresora střídají

Od 1. ledna 2007 je dle zákona č. 135/2006 Sb. v pravomoci Policie ČR rozhodnout o 

vykázání osoby podezřelé z páchání domácího násilí ze společného obydlí na dobu deseti 
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dnů. Opis rozhodnutí o vykázání doručí Policie ČR Intervenčnímu centru, které nejpozději 

do 48 hodin od doručení rozhodnutí o vykázání nabídne osobě ohrožené bezplatnou 

odbornou pomoc.

1) Deskripce neboli formální, lingvistická stránka textu (slovní zásoba, gramatika, 

struktura textu)

Jazyk informačního materiálu je spisovný, nesetkáváme se s žádným obrazným 

pojmenováním ani přirovnáním, ani nejsou použita slova citově zabarvená či expresivní. 

Přídavná jména a příslovce jsou použita v minimální míře, konotační významy použitých 

výrazů (mimo generického maskulina – blíže v následující části textu) jsou jednoznačné, 

v textu se vyskytují souvětí, ovšem jejich struktura je přehledná a souvětí nejsou delší tří 

vět, činitel děje je ve větných strukturách zřejmý. 

Text má ryze informační charakter a jeho struktura je jasná a přehledná. Každý z pěti 

odstavců textu má jasná východiska a jádra výpovědí. 

2) Interpretace textu

Text je informačním materiálem – záměrem mluvčí/ho bylo informovat osoby 

ohrožené domácím násilím. Můžeme v něm nalézt stručné informace o tom, co lze 

očekávat od služeb intervenčního centra a kde nám mohou nabídnout pomoc a radu, pokud 

jsme z Pardubic či blízkého okolí a cítíme se ohroženi domácím násilím. Kladně hodnotím 

skutečnost, že v textu je zmíněna definice domácího násilí počítající s jeho různými druhy 

(… fyzické, psychické, ekonomické nebo sexuální… ) a také se můžeme dočíst, co domácí 

násilí není (… jednorázový incident…incidenty, při kterých se role oběti a agresora 

střídají… ).

Subjekty, pro které je materiál určen, jsou pojmenovány jako osoby ohrožené 

domácím násilím – v textu nalezneme formulaci, jež percipienty/ky explicitně upozorňuje 

na skutečnost, že domácí násilí se týká mužů i žen (… obětí domácího násilí může být žena 

i muž). Poněkud kontrastně s tímto konstatováním pak působí skutečnost, že na dvou 

místech v textu lze nalézt generické maskulinum a tyto formulace opět predikující, že 

pachatel domácího násilí je muž a obětí žena (… agresor i oběť jsou vzájemně blízké a 

důvěrně známé osoby… incidenty, při kterých se role oběti a agresora střídají… ).
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I přes tuto výhradu se domnívám, že percipienti/ky mohou zkoumaný text chápat tak, 

že obětí domácího násilí nejsou pouze ženy, ale i muži  a percepce textu může zapříčinit, 

že u některých percipientů/ek dojde ke změně vnímání domácího násilí jako agresivního 

chování ze strany mužů vůči ženám. Nicméně „efekt změny“ zkoumaného textu by byl 

vyšší, pokud by byla formulace agresor i oběť nahrazena jinou, vhodnější variantou – např. 

formulací agresor/ka i oběť. K tomuto závěru jsem dospěl i v kontextu dvou předchozích 

zkoumaných textů, které dle mého soudu mnohem významněji predikovaly, že pachatelem 

domácího násilí je muž a obětí domácího násilí žena. 

3) Explanace neboli vysvětlení textu

Domnívám se, že informační text pardubického intervenčního centra se vztahuje 

k rámci, který je intervenčním centrům dán dle zákona 135/2006 Sb. na ochranu před 

domácím násilím. Zákon je koncipovaný tak, aby mohla být pomoc poskytována všem 

obětem domácího násilí bez ohledu na jejich gender a sexualitu.

Text může přispět k narušení tradovaného sociálně-kulturního stereotypu, že obětí 

domácího násilí se stávají pouze ženy; dále může dojít ke snížení míry stigmatizace, které 

jsou vystavovány mužské oběti domácího násilí a také může materiál vzbudit u mužů-obětí 

domácího násilí důvěru, že se mohou v případě potřeby obracet na pardubické intervenční 

centrum.

Analyzovaný materiál dle mého názoru alespoň částečně pozměňuje dominující 

diskurz týkající se domácího násilí a může přispět k výraznější a otevřenější diskuzi o 

mužích-obětech domácího násilí, i když význam informačního materiálu nelze v tomto 

směru přeceňovat, jelikož se jedná o materiál distribuovaný a předávaný na regionální 

úrovni a užšímu okruhu lidí, nikoliv nejširší veřejnosti. V důsledku je možné považovat 

text i za zdroj narušení představ o patriarchální struktuře mocenských vztahů, neboť 

představa převahy muže nad ženou a představa dominantního muže je narušována 

obrazem, kdy se muž  stává obětí týraní ze strany partnerky.  

Text považuji za nejméně heteronormativní z posuzovaných textů – v textu uvedené 

vymezení domácího násilí (… násilí mezi osobami blízkými nebo osobami žijícími ve 

společné domácnosti… ) otevírá možnost interpretace, že k násilnému chování dochází 

také mezi neheterosexuálními páry.  
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4.5 Kritická diskursivní analýza – resumé

Kritické diskurzivní analýze jsem podrobil tři texty. První z textů v pořadí 

analyzovaných považuji za nejvíce zavádějící, jeho nejpodstatnější poselství spatřuji ve 

výzvě dospívajícím dívkám, aby se nenechávaly unášet romantickou láskou a 

zamilovaností a na svoje partnery pohlížely mimo jiné i jako na potenciální agresory a 

násilníky. V textu chybí jakákoliv zmínka či náznak, že domácího násilí se mohou 

dopouštět i ženy, celý diskurz textu je esenciálně dichotomizován do binární opozice muži 

versus ženy a také je silně heteronormativní.

Druhý analyzovaný text slouží k propagaci intervenčního centra v jihomoravském 

kraji, které provozuje o.p.s. Spondea. Ač tato organizace deklaruje, že intervenční centrum 

poskytuje pomoc všem osobám ohroženým domácím násilím a mohlo by se tedy zdát, že 

tito poskytovatelé služeb intervenčního centra nebudou rozlišovat, zda-li je domácím 

násilím ohrožena žena či muž, z analyzovaného textu vyplývá pravý opak, neboť valná část 

analyzovaného materiálu je psána genderově nekorektním jazykem (použití generického 

maskulina považuji v kontextu textu za hluboký omyl a pochybení), jenž predikuje, že 

domácí násilí páchají muži na ženách a nikoliv naopak. Text je rovněž heteronormativní a 

pracuje s tradičními představami mužských a ženských rolích – např. žena jako osoba 

odpovědná za zdraví a bezpečí dětí.

Třetí a poslední z analyzovaných textů považuji za text, který se nejméně 

z analyzovaných textů podílí na reprodukování schématu muž-pachatel domácího násilí 

versus žena-oběť domácího násilí. Jednak v letáku pardubického intervenčního centra 

můžeme nalézt vymezení cílové skupiny, které teoreticky počítá s ženami i muži (osoby 

ohrožené domácím násilím) a také můžeme v letáku nalézt explicitní formulaci, že obětí 

domácího násilí se stávají jak ženy, tak i muži. Navíc v textu užitá definice domácího násilí 

umožňuje vyvarování se heteronormativity. Celkový příznivý dojem z textu z hlediska 

genderové korektnosti kazí pouze skutečnost, že na dvou místech v textu můžeme, jak bylo 

konstatováno, nalézt generická maskulina predikující, že pachateli domácího násilí jsou 

muži a oběťmi ženy. 
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5) EMPIRICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE – RESUMÉ

o z informací získaných o intervenčních centrech a z jejich analýzy vyplývá, že 

předpoklad, že organizace provozující intervenční centra v České republice při 

popisu služeb a při definování cílové skupiny poskytovaných služeb jazykovým 

vyjadřováním predikují, že se obětí domácího násilí stávají ženy, nebyl shledán 

platným a pravdivým

o tři z osmi organizací věnující se problematice domácího násilí a uvedené ve výčtu 

v rámci diplomové práce, poskytují služby pouze ženám-obětem domácího násilí. 

Pobyty na krizovém lůžku či ubytování v azylových domech nabízejí čtyři 

z organizací uvedených ve výčtu (Acorus o.s. – azylový dům pro matky s dětmi, 

Magdalenium o.s. – azylový dům s utajenou adresou pro matky s dětmi, Rosa o.s. –

azylový dům s utajenou adresou pro matky s dětmi a Spondea o.p.s. – pobyty na 

krizovém lůžku bez specifikace pohlaví oběti domácího násilí), nicméně pouze 

jedna z organizací ve výčtu poskytuje v případě potřeby krizové ubytování i mužům-

obětem domácího násilí. Je třeba podotknou, že v českém kontextu nefunguje žádná 

organizace, která by se věnovala pouze mužům obětem domácího násilí; další 

připomínku můžeme vznést ke skutečnosti, že v České republice nefunguje ani 

jediný azylový dům pro muže-oběti domácího násilí

o kritické diskurzivní analýze byly postupně podrobeny tři texty. Všechny texty (i 

když v různé míře a rozsahu) obsahovaly genderově nekorektní jazyk či nevhodné 

užití generického maskulina a podílely se na reprodukci sociálně-kulturního 

generalizujícího schématu muž-pachatel domácího násilí versus žena-oběť domácího 

násilí
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POMOC MUŽŮM JAKO OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ– ZÁVĚR

V diplomové práci jsem se zabýval domácím násilím – přesněji řečeno, zabýval jsem 

se problematikou mužských obětí domácího násilí. Dle mého soudu se jedná o problém 

latentní, na první pohled neexistující, skrytý, nepojmenovaný. Paralelu v historii můžeme 

spatřovat v dřívějším pohledu na domácí násilí obecně – domácí násilí bylo po dlouhou 

dobu (zhruba do 60. a 70. let 20. století) považováno za otázku, která není veřejnou 

záležitostí, týká se pouze úzké skupiny sociálně patologických jedinců a jejich rodin; měla 

by zůstat za zdmi domů a obydlí, kde se odehrává a tam by měla být i řešena bez 

intervence dalších subjektů a institucí.

Jak již bylo v diplomové práci konstatováno, domácí násilí bylo za problém hodný 

veřejného zájmu poprvé označeno ve Spojených státech amerických – a je třeba 

konstatovat, že se tak stalo především díky druhé vlně feminismu. Primárně byl zájem 

soustředěn na ženské oběti domácího násilí a příčiny domácího násilí byly spatřovány 

mimo jiné i v patriarchálních rysech americké společnosti.

K posunu ve vnímání domácího násilí a k akceptování myšlenky, že se jedná o 

problém hodný veřejnosti pozornosti, postupně docházelo i v dalších zemích – nejprve 

následovaly země západoevropské, v České republice začíná být domácímu násilí 

věnována adekvátní pozornost až na konci 90. let 20. století. Nejdříve vznikají organizace 

a iniciativy zabývající se domácím násilím, jsou prosazeny změny českého legislativního 

rámce týkajícího se domácího násilí a vzniká celorepubliková síť intervenčních center, jež 

se zabývají speciálně domácím násilím.

Od stavu, kdy domácí násilí nebylo považováno za jev hodný veřejné pozornosti,

došlo k výraznému posunu. Přes veškeré výhrady, jež můžeme mít vůči legislativnímu a 

institucionálnímu rámci domácího násilí v českém kontextu (výhrady byly zmíněny 

především v páté kapitole teoretické části diplomové práce, jež nese název Vývoj české 

legislativy k domácímu násilí), se domnívám, že se jedná o nástroj, který může sloužit 

k účelným zásahům proti projevům domácího násilí.

Ač zákon č. 135/2006 na ochranu proti domácímu násilí nerozlišuje, je-li obětí 

domácího násilí žena či muž a ač intervenční centra dle mých poznatků deklarují, že 

intervenční centra poskytují pomoc všem obětem domácího násilí, tedy mužům i ženám, 

nestátní a neziskové organizace organizují aktivity a činnosti na podporu žen-obětí 
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domácího násilí – muži-oběti domácího násilí jsou považováni za skupinu minoritní, 

malou, nedůležitou.

Nebylo mým záměrem v diplomové práci zpochybňovat a znevažovat ženské oběti 

domácího násilí, nebylo mým záměrem bagatelizovat rozsah jejich utrpení a míru příkoří, 

které zažívají a snáší. Taktéž nebylo mým záměrem říci, že neziskové a nevládní 

organizace neodvedly dostatek prospěšné a záslužné činnosti na poli boje proti domácímu 

násilí – vždyť především jejich aktivitám a snahám vděčíme za to, že je o domácím násilí 

veřejně promlouváno a že se oběti domácího násilí mohou obracet na místa, kde mohou 

nalézt nabízenou pomocnou rukou a podporu.

V úplném závěru diplomové práce bych rád zdůraznil tři poznámky. V práci jsem na 

několika místech (především pak ve čtvrté kapitole diplomové práce Kdo je týrán? Spory o 

metodický přístup ke zkoumání domácího násilí) zmínil, že údaje a představy o tom, kolik 

mužů se stává obětí domácího násilí, se značně liší. Bez ohledu na tuto skutečnost bych rád 

vyjádřil názor, že nikomu by neměla být upírána adekvátní pozornost a péče jen proto, že 

je členem (potencionálně) minoritní a malé společenské skupiny.

V druhé poznámce bych rád připomněl skutečnost, že stávající teoretické a empirické 

reflexe problematiky domácího násilí se v převážné většině případů zabývají zkoumáním 

násilného chování, ke kterému dochází v heterosexuálních partnerstvích a podílejí se tak na 

reprodukování heteronormativity.

Třetí (závěrečná) poznámky se týká identity současného muže a je jakousi otázkou a 

výzvou, na kterou nechť si odpoví každý/á sám/a. Už jsme si zvykli (či si pomalu 

zvykáme), že muž nemusí „pouze“ vydělávat peníze a být živitelem rodiny, ale může místo 

toho být na rodičovské dovolené, pokud se tak domluví s partnerkou; už jsme připustili 

(alespoň někteří/é z nás), že i muž má emoce a má právo je projevovat; dokonce jsme 

připustili, že i muž může být starostlivý, pomáhající a mít zájem o ostatní… proč bychom 

nemohli připustit, že jednou z potencionálních identit muže je identita oběti domácího 

násilí, nikoliv pachatele domácího násilí?
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PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM INTERVENČNÍCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE

1) Název poskytovatele: Bílý kruh bezpečí, o.s.

Zařízení: Intervenční centrum Ostrava (28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 2) 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

telefon 597 489 207 

fax 597 489 204 

e-mail ic.ostrava@bkb.cz 

web ww.bkb.cz

web www.domacinasili.cz

2) Název poskytovatele: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb 

Libereckého kraje, příspěvková organizace

Zařízení:  Intervenční centrum (Tanvaldská 269, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 

463 11 Liberec 30) 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

telefon 482 311 632 

fax 482 750 063 

e-mail info.ic@cipslk.cz 

web http://www.cipslk.cz

3) Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Praha

Zařízení: Intervenční centrum - Intervenční centra (Šromova 861/1, Praha 14-Černý 

Most, 198 00 Praha 98) 

http://ww.bkb.cz/
http://www.domacinasili.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254280447289_1&706f=01d4cd9283475064
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Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

telefon 281 861 580 

e-mail marie.susterova@csspraha.cz 

web www.csspraha.cz 

4) Název poskytovatele: Diecézní charita České Budějovice

Zařízení: Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (Kanovnická 

390/11, 370 01 České Budějovice 1) 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

telefon 386323016 

fax 386323016 

e-mail intervencnicentrum@charitacb.cz 

web http://www.charitacb.cz 

5) Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň

Zařízení: Intervenční centrum Plzeňského kraje (Cukrovarská 327/16, Plzeň 3-Jižní 

Předměstí, 301 00 Plzeň 1) 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

telefon 777 167 004 

fax 377 970 197 

e-mail krize@dchp.cz 

web http://www.charita.cz/plzen 
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6) Název poskytovatele: Jekhetani Luma - Společný Svět, o.s.

Zařízení: Intervenční centrum Mladá Boleslav (Erbenova 790, Mladá Boleslav II, 293 

01 Mladá Boleslav 1) 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

telefon 777 107 950 

telefon 774 607 840 

e-mail luma@luma-mb.cz 

web www.luma-mb.cz

7) Název poskytovatele: Občanská poradna Nymburk

Zařízení: 

Centrum pro pomoc obětem (Zahradní 46, Kolín III, 280 02 Kolín 2)

Centrum pro pomoc obětem (Příčná 194/1, Milovice, 289 24 Milovice nad Labem 3)

Centrum pro pomoc obětem (Mariánské náměstí 1396, Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1)

Centrum pro pomoc obětem (Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk, 288 02 Nymburk 

2)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

telefon 737 104 928 

fax 325 511 148 

e-mail info@pomocobetem.cz 

e-mail pacesova@pomocobetem.cz 

web http://www.pomocobetem.cz 

8) Název poskytovatele: Občanské sdružení SPIRÁLA

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254280447289_1&706f=808b9578129660ff
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254280447289_1&706f=808b9578129660ff
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254280447289_1&706f=808b9578129660ff
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254280447289_1&706f=808b9578129660ff
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Zařízení: 

Intervenční centrum (K Chatám 22, Ústí nad Labem-město, Skorotice, 403 40 Ústí nad 

Labem 19)

Intervenční centrum (Písečná 5030, Chomutov, 430 04 Chomutov 4)

Intervenční centrum (Náměstí Lužické 160/14, Rumburk 1, 408 01 Rumburk)

Intervenční centrum (Pod Nemocnicí 2380, Louny, 440 01 Louny 1) 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní, terénní

telefon +420472743835 

telefon +42047551181

fax +420475201495 

e-mail spirala.cki@volny.cz 

web http://volny.cz/spirala.cki 

9) Název poskytovatele: Oblastní charita Hradec Králové

Zařízení: Intervenční centrum Hradec Králové (Kotěrova 847/5, Hradec Králové, 500 

03 Hradec Králové 3) 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

telefon 495 530 033 

telefon 774 591 383 

fax 495 530 033 

e-mail intervencni.centrum@hk.caritas.cz 

web http://www.hk.caritas.cz/ochhk 

10) Název poskytovatele: Pomoc v nouzi, o.p.s.

Zařízení: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254281687588_1&706f=90eef218ac9c0414
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Intervenční centrum (Josefa Kajetána Tyla 461, Sokolov, 356 01 Sokolov 1)

Intervenční centrum (náměstí Dr. M. Horákové 1359/7, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy 

Vary 1)

Intervenční centrum (Hlavní třída 280/5, Mariánské Lázně, 353 01 Mariánské Lázně 1) 

telefon 735 514 095 

telefon IC Sokolov 352 661 418 

fax 352 669 839 

e-mail intervencni@centrum.cz 

web www.sweb.cz/pomocvnouziops 

11) Název poskytovatele: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Zařízení: Intervenční centrum (Žižkovo nám. 169, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1) 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

telefon 313 502 588 

telefon 605 765 883 

fax 313 502 813 

e-mail ic.stredocesky@seznam.cz 

web www.ic-rakovnik.cz 

12) Název poskytovatele: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, 

příspěvková organizace

Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková 

organizace (U Náhonu 5208, Zlín, 760 01 Zlín 1) 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

telefon 577018265 
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fax 577018265 

e-mail ic.zlin@seznam.cz 

web http://www.poradnazlin.cz 

13) Název poskytovatele: Psychocentrum- manželská a rodinná poradna kraje 

Vysočina, příspěvková org. 

Zařízení: Psychocentrum-manželská a rodinná poradna kraje Vysočina,p.o 

Intervenční centrum (Pod Příkopem 934/4, Jihlava, 586 01 Jihlava 1) 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

telefon 567251532 

fax 567215532 

e-mail ic.vysocina@volny.cz 

web http://psychocentrum.cz 

14) Název poskytovatele: SKP - CENTRUM, o.p.s.

Zařízení: Intervenční centrum (Erno Košťála 980, Pardubice III-Studánka, 530 12 

Pardubice 12) 

telefon 777765844 

fax 466260528 

e-mail ic.pardubice@skp-centrum.cz 

web www.skp-centrum.cz



112

PŘÍLOHA Č. 2 – ANALÝZA – INTERVENČNÍ CENTRA

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Bílý kruh bezpečí o.s., kraj 

Moravskoslezský

WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: www.domacinasili.cz

DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 pomoci uživatelům služby intervenčního centra vyřešit krizovou životní situaci a 
vrátit se k běžnému způsobu života

 podporovat uživatele služby, aby byli sami schopni situaci vyřešit a aby využívali 
své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) a síť místních a 
regionálních institucí.

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 ambulantní a terénní sociální služby

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 služba intervenčního centra je nabízena a poskytována osobám ohroženým 

násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném 
obydlí

 služba intervenčního centra je také určena osobám, které jsou svědky domácího 
násilí, jež je pácháno v jejich okolí 

 služba intervenčního centra je také nabízena a poskytována osobám, o jejichž 
ohrožení násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve 
společném obydlí se intervenční centrum věrohodně dozví.

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Slezská diakonie o.s., kraj 
Moravskoslezský
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.slezskadiakonie.cz/
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 podpora uživatele, aby mohl sám řešit svou situaci
 rozvoj mezioborové spolupráce v oblasti domácího násilí
 zvýšení informovanosti veřejnosti o domácím násilí a možné pomoci ohrožené 

osobě domácím násilím

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 ambulantní a terénní sociální služby

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:

 osoby ohrožené násilným chováním
 osoby vykázané na základě vydání policejního záznamu o vykázání 
 osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum 
 osoby ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje 

bezprostředně poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví
 osoby hledající informace o domácím násilí
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NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb Libereckého kraje, kraj Liberecký
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.cipslk.cz
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 pomoc obětem domácího násilí

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 intervenční a psychosociální služby

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 osoby ohrožené domácím násilím

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Centrum sociálních služeb Praha, hl. 
město Praha
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: www.csspraha.cz
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 intervenční centrum je dle zákona povinno nabídnout první kontakt osobě ohrožené 
domácím násilím nejpozději do 48 hodin od doručení faxu od Policie ČR s 
potvrzením o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. 

 pomoc IC může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným 
chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Sociální služby v intervenčním 
centru jsou poskytovány jako služby ambulantní a terénní.

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 sociálně terapeutické činnosti (sociální poradenství, podpůrná socioterapeutická 

skupina jako pomoc a podpora osobám ohroženým DN při návratu do života beze 
strachu a násilí, psychologické poradenství, krizová intervence)

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (sociálně právní poradenství – formou osobní, telefonické a emailové 
konzultace k DN, podporu při jednání s policií,sociálním odborem a dalšími 
institucemi,pomoc při vypracování písemných žádostí a podání a při sepsání návrhu 
k soudu na vydání předběžného opatření o prodloužení doby policejního vykázání)

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 osoby ohrožené domácím násilím

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Diecézní charita České Budějovice, 
kraj Jihočeský
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.charitacb.cz

DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 intervenční centrum poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí. 
 činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu 

(bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám 
ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné 
osoby ze společného obydlí

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254280447289_1&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254280447289_1&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254280447289_1&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1254280447289_1&706f=01d4cd9283475064
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 Intervenční centrum usiluje o řešení krizové situace uživatele vzniklé na základě 
domácího násilí a o navrácení uživatele do běžného života

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 osobní konzultace
 telefonické konzultace
 krizová intervence
 sociální poradenství
 podpůrnou psychoterapii
 právní poradenství
 sestavení bezpečnostního plánu
 zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě
 pomoc při vypracování písemných žádostí a podání (např. návrh na vydání 

předběžného opatření)
 zprostředkování kontaktů s rodinou a dalšími osobami z okolí ohrožené osoby
 koordinační role mezi institucemi podílejícími se na pomoci osobám ohroženým 

násilným chováním

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:

 služba je určena osobám starším 18 let (výjimečně od 16 let), kteří potřebují radu či 
pomoc v oblasti domácí

 osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze 
společného obydlí: podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky

 osoby ohrožené domácím násilím a ostatní osoby, které přicházejí do IC na základě 
vlastního dobrovolného rozhodnutí.

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Diecézní charita Plzeň, kraj Plzeňský
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.kadel.cz/dchp
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 pomáhat lidem, kteří mají problém s domácím násilím
 prostřednictvím odborného sociálního poradenství posílit schopnost uživatelů 

vyřešit problematickou vztahovou, partnerskou nebo rodinnou situaci provázenou 
domácím násilím tak, aby se uživatel mohl vrátit k běžnému životu

 podpořit využití přirozeného sociálního prostředí (rodina, přátele, sousedé, 
spolupracovníci) a dalších komunitních sociálních služeb.

 organizovat interdisciplninární spolupráci státních, samosprávných a nestátních 
institucí zaměřenou na pomoc osobám ohroženým násilným chováním a tu 
koordinovat prostřednictvím interdisciplinárního týmu.

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 sestavení bezpečnostního plánu 
 první psychickou pomoc a krizovou intervenci: 

o rozhovor s krizovým pracovníkem 
o poradenství a podpora práv a zájmů 
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o důležité informace a kontakty 
 základní sociálně-právní poradenství 
 zprostředkování návazné pomoci podle potřeby 

o azylové ubytování 
o odborná psychologická a terapeutická pomoc 
o utajené pobyty 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 doprovod při jednání s institucemi 
 transport klienta (domů, do azylového zařízení, k utajenému pobytu, k jednání) 
 osvětovou činnost v oblasti domácího násilí 

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 Cílovou skupinu služby tvoří osoby, které jsou ohrožené násilným chováním ze 

strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí.

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Občanské sdružení SPIRÁLA, kraj 
Ústecký
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://volny.cz/spirala.cki
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 činnost je zaměřena na krátkodobou, limitovanou, krizovou, odbornou pomoc a 

nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím, která je poskytována 

zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Poradenské služby jsou bezplatné, 
anonymní, doporučení jiné instituce není nutné

 kontaktování ohrožené osoby po vykázání násilné osoby a po obdržení usnesení o 
vykázání od Policie ČR 

 telefonické a osobní konzultace v prostorách IC 
 odborné psychologické, sociální a právní poradenství pro ohroženou osobu v 

průběhu vykázání násilné osoby - psychická podpora, rady a informace při řešení 
DN v rodině, nabídka kontaktů na navazující služby (azylová, krizová centra, 
chráněné, utajené bydlení), pomoc při podání návrhu na rozvod, na úpravu styku s 
dítětem, podání trestního oznámení, podání návrhu na vykázání násilné osoby, 
žaloby na vyklizení nemovitosti, bytu, žádosti o mimořádné sociální dávky apod… 
Příprava a podpora při jednání u soudu, přestupkové komise 

 spolupráce s institucemi zainteresovanými do řešení problematiky domácího násilí 
a koordinace jejich činnosti 

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 osoby ohrožené domácím násilím



116

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Oblastní charita Hradec Králové, kraj 

Východočeský

WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.domacinasili-ic.cz/
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 prostřednictvím odborného sociálního poradenství posílit schopnost uživatelů 
vyřešit problematickou vztahovou, partnerskou nebo rodinnou situaci provázenou 
domácím násilím tak, aby se uživatel mohl vrátit k běžnému životu

 podpořit využití přirozeného sociálního prostředí (rodina, přátelé, sousedé, 
spolupracovníci) a dalších komunitních sociálních služeb 

 organizovat interdisciplinární spolupráci státních, samosprávných a nestátních 
institucí zaměřenou na pomoc osobám ohroženým násilným chováním a tu 
koordinovat prostřednictvím interdisciplinárního týmu

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 psychosociální služby

o krizová intervence
o akutní psychologická pomoc v přímém kontaktu nebo po telefonu zaměřená 

na akutní potíže ohrožené osoby domácím násilím
o podpůrná psychoterapie

 právní poradenství, je poskytováno zejména v níže uvedených oblastech: 
o občanské a rodinné právo
o předběžná opatření, rozvodová problematika, problematika výživného, nezl. 

děti, manželé, rozvedení manželé, společné jmění manželů, bytová 
problematika, exekuce atd.) 

o trestní právo (trestní oznámení, možnosti kompenzace obětí trestných činů, 
náhrada škody, informace o právech poškozeného)

o přestupkové právo 
o pomoc při sepsání právního návrhu 

 nadstandardní a další služby
o doprovázení na úřady, k soudům apod.
o výjezd do místa bydliště uživatele
o zprostředkování kontaktů na návazné sociální služby

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 osoby starší 18-ti let ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo 

osob žijících s nimi ve společném obydlí  
 intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro osoby 

ohrožené domácím násilím ve smyslu zákona č. 135/2006 Sb. a zprostředkovává 
poskytnutí následné pomoci, zejména sociální, psychologické a právní

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Pomoc v nouzi, o.p.s., kraj 

Karlovarský

WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: www.sweb.cz/pomocvnouziops
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 informace nejsou dostupné
OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
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 informace nejsou dostupné
CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:

 informace nejsou dostupné

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy, kraj Středočeský

WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: www.ic-rakovnik.cz

DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 poskytuje odbornou sociálně právní pomoc ohroženým osobám
 koordinuje spolupráci mezi dalšími navazujícími službami sociální i zdravotnické 

záchranné sítě v regionu
 IC může kontaktovat osoby ohrožené domácím násilím ale i osoby, které o 

domácím násilí vědí (sousedé, děti, přátelé…)
OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 bezprostřední individuální psychologickou a nehmotnou sociální pomoc 
ambulantní povahy

 zprostředkovává poskytnutí následné pomoci lékařské, poradenské, psychologické i 
právní

 součástí pomoci je i spolupráce a vzájemná informovanost mezi orgány sociálně-
právní ochrany dětí, obcemi, orgány Policie České republiky a obecní policie, 
nestátními a charitativními organizacemi

 IC plní koordinační úlohu mezi zúčastněnými institucemi při pomoci osobám 
ohroženým násilným chováním a vyhodnocují vzájemnou spolupráci

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 osoby, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osoby 

žijících s nimi ve společném obydlí 

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace, kraj Zlínský

WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: www.poradnazlin.cz

DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 cílem služby je zajistit účinnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, 
v některých případech působit i preventivně nebo alespoň zmírňovat důsledky 
tohoto společensky nežádoucího jevu

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 IC nejpozději do 48 hodin od doručení nabídne osobě ohrožené domácím násilím 
odbornou pomoc

 IC nabízí pomoc osobám ohroženým domácím násilím i v případech, kdy nebyla 
využita nová pravomoc Policie ČR – vykázání, tedy pokud se na IC obrátí ohrožená 
osoba sama

 IC nabízí pomoc všem, kteří chtějí znát informace o možnostech pomoci osobám 
ohroženým domácím násilím
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 IC zprostředkuje odborné služby sociální, právní, psychologické, případně 
poskytne bezpečnostní plán

 IC koordinuje činnosti subjektů, které vstupují do systému pomoci ohroženým 
osobám (policie, obecní policie, soudy, orgány sociálně-právní ochrany, azylová 
zařízení, obecní úřady, lékaři apod.)

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 osoby, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, 

která s nimi žije ve společném obydlí 

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Psychocentrum- manželská a rodinná 

poradna kraje Vysočina, příspěvková org., kraj Vysočina

WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://psychocentrum.cz
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 cílem služby je zajistit účinnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, 
v některých případech působit i preventivně nebo alespoň zmírňovat důsledky 
tohoto společensky nežádoucího jevu.

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 IC nejpozději do 48 hodin od doručení nabídne osobě ohrožené domácím násilím 
odbornou pomoc

 IC nabízí pomoc osobám ohroženým domácím násilím i v případech, kdy nebyla 
využita nová pravomoc Policie ČR – vykázání, tedy pokud se na IC obrátí ohrožená 
osoba sama

 IC nabízí pomoc všem, kteří chtějí znát informace o možnostech pomoci osobám 
ohroženým domácím násilím

 IC zprostředkuje odborné služby sociální, právní, psychologické, případně 
poskytne bezpečnostní plán

 IC koordinuje činnosti subjektů, které vstupují do systému pomoci ohroženým 
osobám (policie, obecní policie, soudy, orgány sociálně-právní ochrany, azylová 
zařízení, obecní úřady, lékaři apod.)

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 osoby ohrožené domácím násilím 

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: SKP - CENTRUM, o.p.s., kraj 

Pardubický

WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: www.skp-centrum.cz

DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 napomáhat uživateli vyřešit krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému životu
OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
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 odbornou přechodnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím zejména 
v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí 

 zprostředkování následné pomoci zejména sociální, zdravotní, psychologické 
a právní povahy

 poskytování bezprostřední individuální psychologické a sociálně právní pomoci 
 kontaktování osoby ohrožené domácím násilím v případě, že došlo k vykázání 

násilné osoby ze společného obydlí Policií ČR

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících 

s nimi ve společném obydlí.

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Spondea o.p.s, kraj Jihomoravský
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: www.ic-brno.cz
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 bezpečná, diskrétní a bezplatná pomoc osobám ohroženým domácím násilím

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 psychologická pomoc
 sociálně terapeutická činnost
 telefonická krizová pomoc
 pobyty na krizovém lůžku
 poradenství v oblasti trestně-právní, sociálně-právní a organizační 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí
 zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm
 koordinace interdisciplinární spolupráce institucí a odborníků řešících problematiku 

domácího násilí

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 osoby ohrožené domácím násilím

NÁZEV POSKYTOVATELE/ KRAJ: Středisko sociální prevence, kraj 
Olomoucký
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.ssp-ol.cz
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 cílem práce intervenčního centra je napomoci uživateli vyřešit svou krizovou 
životní situaci a vrátit se k běžnému způsobu života

 dalším cílem je podporovat uživatele služby, aby byli sami schopni situaci vyřešit a 
aby využívali své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) a 
síť místních a regionálních institucí.

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 intervenční centrum ohroženým osobám poskytuje bezprostřední individuální 

psychologickou pomoc, sociální a právní poradenství
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 sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní a 
terénní.

 ohroženým osobám je zprostředkována následná pomoc (sociální, zdravotní, 
psychologické, právní povahy a případně zprostředkování ubytování v azylových 
domech)

 součástí služby je také koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a 
dalšími právnickými a fyzickými osobami.

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 oběti domácího násilí
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PŘÍLOHA Č. 3 – ANALÝZA – ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ 

PSYCHOSOCIÁLNÍ ČI PORADENSKÉ SLUŽBY OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

NÁZEV ORGANIZACE: Acorus o.s.
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.acorus.cz
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:
acorus, občanské sdružení, provozuje Psychosociální centrum Acorus, poskytující osobám 
ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání nepříznivé sociální situace

 poskytované služby respektují lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb 
uživatelů a uživatelek služeb, podporují rozvoj samostatnosti a začlenění do 
běžného života bez přítomnosti násilí. 

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 azylový dům 
 krizová pomoc
 odborné sociální poradenství

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:

 uživatelkami služby AZYLOVÝ DŮM v Psychosociálním centru Acorus jsou ženy 
nebo ženy s dětmi, které jsou ohrožené domácím násilím

 uživatelkami služby KRIZOVÁ POMOC v Psychosociálním centru Acorus jsou 
ženy nebo ženy s dětmi, které jsou aktuálně ohrožené domácím násilím a ocitly se v 
situaci, že se z důvodu ohrožení nebo akutního krizového psychického stavu 
nemohou dočasně vrátit do bytu nebo domu, kde dosud bydlely

 uživateli/kami služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ jsou osoby 
ohrožené domácím násilím

NÁZEV ORGANIZACE: Bílý kruh bezpečí o.s.
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.bkb.cz
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 pomoc obětem trestné činnosti
 zlepšení právního postavení poškozených v trestním řízení a ve společnosti
 zvýšení informovanosti o možnostech a prostředcích 

prevence kriminality, zejména o zásadách chování, které snižují 
riziko stát se obětí trestného činu

 spolupráce s národními institucemi a mezinárodními organizacemi 
zabývajícími se pomocí obětem trestné činnosti a prevencí kriminality

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 bezprostřední, bezplatná, odborná a diskrétní pomoc obětem v síti poraden BKB

formou morální, psychologické a právní pomoci
 zpracování a předkládání podnětů k zákonodárným iniciativám, spolupráce při 

tvorbě zákonů od věcného záměru
 přednášky, semináře, kongresy a jiné akce, publikační činnost a vystupování v 

médiích zaměřené na zvýšení právní výchovy a informovanosti
 vlastní publikační činnost
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 zlepšení materiálního postavení oběti trestné činnosti
CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:

 oběti trestných činů

NÁZEV ORGANIZACE: Élektra o.s.
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.centrumelektra.cz/
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 posláním organizace je pomáhat osobám sexuálně zneužitým v dětství a přispívat 
ke zlepšení situace v oblasti problematiky sexuálního zneužívání

 cílem o.s. Élektra je poskytnout pomoc osobám, které se staly obětí sexuálního 
násilí v dětství nebo v dospívání, aby se vyrovnaly s daným činem a překonaly jeho 
následky

 poskytnout podporu jejich životním partnerům a rodinným příslušníkům, včetně 
matek zneužitých dětí

 poskytuje odborné konzultace pracovníkům jiných pomáhajících profesí, pořádá 
vzdělávací akce, konference, navrhuje změny legislativních úprav a snaží se o 
celkovou osvětu a lepší informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice 
sexuálního zneužívání, a tím nepřímo pomáhá i dalším obětem, které nejsou přímo 
v péči o.s. Élektra

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 Terapie

o individuální - v bezpečném prostředí probíhá terapeutický proces pouze za 
účasti klienta/ky a terapeutky

o skupinová - terapie se uskutečňuje ve skupině žen za účasti terapeutky a 
koterapeutky

o párová - do terapeutického vztahu s terapeutkou vstupuje žena (či muž) 
spolu se svým partnerem (partnerkou)

o dále nabízíme podpůrnou terapii pro rodinné příslušníky, partnery/ky obětí 
sexuálního násilí

 poradenství internetové, emailové, telefonické a korespondenční
- slouží především k poskytnutí základních informací o problematice, navázání 
vztahu, poskytnutí podpory a motivace k dalšímu řešení problému 

 krizová intervence -  poskytnutí okamžité pomoci klientce (klientovi), která (který) 
se nachází v krizové životní situaci

 videotrénink interakcí - technika pracuje s videozáznamy, pomoci jejichž analýzy 
může klient/ka získat náhled na své chování 

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:

 které / kteří máte vlastní zkušenost se sexuálním násilím…
 kteří jste partneři a partnerky, rodinní příslušníci osob, které byly sexuálně zneužity 

nebo znásilněny… 
 které jste matky zneužitých dětí… 
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NÁZEV ORGANIZACE: Magdalenium o.s.
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.magdalenium.cz/
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 pomoc obětem domácího násilí
OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 občanské sdružení Magdalenium je provozovatelem Azylového domu Helena, 
poskytujícího ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem azylové ubytování s 
následným psychologickým, sociálním a právním poradenstvím.

 Azylový dům je jediný v Brně s utajenou adresou. Možnost neveřejné adresy 
umožňuje klientkám a jejich dětem získat pocit bezpečí.

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 oběti domácího násilí

NÁZEV ORGANIZACE: Persefona o.s.
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.persefona.cz/
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 služby obětem domácího násilí, sexuálního násilí, znásilnění
OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 poskytujeme komplexní přímou pomoc obětem domácího násilí a doplňkově právní 
a psychologickou pomoc obětem znásilnění a sexuálního zneužívání

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 naše služby jsou určené všem ženám a mužům, kterých se bolestně dotýká problém 

domácího násilí.

NÁZEV ORGANIZACE: proFem o.p.s.
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.profem.cz/
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 10.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 zaměřuje se na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům 
a organizacím

 v oblasti ženských lidských práv a násilí  na ženách se věnuje politickému 
lobbingu, vydávání publikací a bezplatnému právnímu poradenství obětem 
domácího násilí

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 poradenské služby, konzultace
 právní poradenství
 publikační činnost

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 ženy a ženské projekty

NÁZEV ORGANIZACE: Rosa o.s.
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.rosa-os.cz/
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 11.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

http://www.magdalenium.cz/index.php?nid=4875&lid=CZ&oid=640601
http://www.magdalenium.cz/index.php?nid=4875&lid=CZ&oid=640601
http://www.magdalenium.cz/index.php?nid=4875&lid=CZ&oid=640601
http://www.magdalenium.cz/index.php?nid=4875&lid=CZ&oid=640601
http://www.magdalenium.cz/index.php?nid=4875&lid=CZ&oid=640609
http://www.magdalenium.cz/index.php?nid=4875&lid=CZ&oid=640609
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 komplexní pomoc ženám- obětem domácího násilí a jejich dětem
OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 krizová intervence
 socioterapeutické, sociálně právní a psychosociální poradenství
 specializované poradenství (psychologická, právní pomoc)
 možnost azylového ubytování s utajenou adresou v případě ohrožení na životě 

násilným partnerem jehož součástí je i sociální poradenství.Smyslem je poskytnutí 
bezpečí, jistoty, posilování klientek, aby nalezly sílu a pomalu vlastními silami 
dokázaly situaci změnit.

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
 ženy - oběti domácího násilí a jejich děti, které se ocitají v nepříznivé sociální 

situaci

NÁZEV ORGANIZACE: Spondea o.p.s.
WEBOVÁ ADRESA ORGANIZACE: http://www.spondea.cz/
DATUM NAVŠTÍVENI INTERNETOVÁCH STRÁNEK: 11.11.2009
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB/VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE:

 poskytovat bezpečnou, diskrétní a bezplatná pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím

OBSAH/FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 psychologická pomoc
 sociálně terapeutická činnost
 telefonická krizová pomoc
 pobyty na krizovém lůžku
 poradenství v oblasti trestně-právní, sociálně-právní a organizační 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí
 zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm
 koordinace interdisciplinární spolupráce institucí a odborníků řešících problematiku 

domácího násilí

CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZACE:
osoby, které se pod vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé životní situace
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PŘÍLOHA Č. 4 – PRVNÍ ANALYZOVANÝ TEXT

První lásky, chození, rande. Téměř každý si toto období spojuje s romantikou a prvními 
láskami, snad nikomu se při slově rande, schůzky, nevybavují dvojice mladých lidí, kde 
jeden druhého bije, ponižuje, nadává mu, nutí ho k sexu. Ale i to, co se ti zdá na první 
pohled jako intenzivní, romantická láska a jako oddanost, může být ve skutečnosti skrytý 
projev žárlivosti a kontroly. Můžeš začít chodit i s někým, kdo je majetnický a kontrolující. 
Což jsou varovné signály toho, že do vztahu vstupuje násilí:

         „Jestli mě opustíš, tak se zabiju…“
         „Nemůžu bez tebe žít…“
         „Jestli odejdeš, nechtěj vědět, co můžu udělat…“

Bohužel ne všechny vztahy jsou dobré. Ne všechny vztahy jsou rovnocenné, harmonické a 
zdravé. O násilí není nikdy snadné hovořit. Ještě těžší to je, pokud ten, kdo se chová 
násilně, je nám důvěrně znám. Je to třeba kluk, se kterým chodíš a všechny holky ti ho 
závidí, kamarád, se kterým jsi se poprvé sešla, a nebo nejlepší přítel rodiny. O násilí ve 
vztahu, když s někým začínáš chodit, když s někým chodíš i když už s někým žiješ, se 
nehovoří snadno. Může nás uvádět do rozpaků stejně jako naše okolí. Násilí ve vztazích je 
ale faktem pro hodně mladých lidí a ticho, které je obklopuje, je třeba rozlomit. Protože 
násilí, které se neřeší, se časem zhoršuje. 
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PŘÍLOHA Č. 5 – DRUHÝ ANALYZOVANÝ TEXT 
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PŘÍLOHA Č. 6 – TŘETÍ ANALYZOVANÝ TEXT


	Jelínek, Jiří. K trestněprávnímu postihu domácího násilí. Kriminalistika, rok 2004, č. 4. Dostupné z: http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2005/04/jelinek.html
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