
Résumé

Rigorózní práce se zabývá rizikem sociálního vyloučení žen -  obětí partnerského násilí 

prostřednictvím explorativní sondy do této problematiky z pohledu pomáhajících profesí. 

Cílem předkládané práce je zjistit nakolik má partnerské násilí na ženách vliv na 

pravděpodobnost rizika jejich sociálního vyloučení a následnou sociální dez/integraci 

a zároveň identifikovat bariéry, jež mohou bránit efektivnosti poskytovaných intervencí. Dílčí 

výsledky kvalitativního šetření v této práci potvrdily, že dopad partnerského násilí na možné 

sociální vyloučení a sociální dez/integraci ohrožených osob je prokazatelný, přičemž 

provedeným šetřením byly identifikovány jednotlivé faktory, které míru dopadu mohou 

umocnit, jako např. nedostatečné znalosti zahraničních modelů ochrany a pomoci obětem 

partnerského násilí u odborné veřejnosti, opatrná a nejednotná aplikace nového zákona

o ochraně před domácím násilím ze strany legislativních a represivních složek státu, špatná 

dostupnost a provázanost služeb v sociální síti, a konečně absence práce s násilnou osobou. 

Na základě výstupů z provedeného výzkumu navrhuji následná opatření počínaje 

vypracováním národního akčního plánu pro boj proti domácímu (tedy i partnerskému) násilí 

na ženách. Tento akční plán zaštiťuje praktické prováděcí strategie, a to s ohledem na 

legislativní úpravy v oblasti policie a právnictví a rovněž statistickou evidenci partnerského 

násilí. Zároveň zohledňuje opatření vztahující se na trh práce a konkrétní pracovní místo.

V oblasti prevence domácího (respektive partnerského) násilí je  nezbytná finanční 

a organizační podpora nestátních organizací, které aktivně s ohroženými osobami pracují. 

Nezbytnou složkou prevence je rovněž organizování informačních kampaní jak pro odbornou 

tak i pro laickou veřejnost, a dále školení a vzdělávání profesionálů pracujících v oblasti 

problematiky domácího (partnerského) násilí. K tomu je potřeba vytvoření metodiky 

a manuálů určených pro jednotlivé profese a možnost supervize. Nemalou úlohu může sehrát 

vznik svépomocných skupin ohrožených či násilných osob. Pozitivním přínosem v boji proti 

domácímu (respektive partnerskému) násilí je vznik intervenčních center 

a multidisciplinámích týmů, kde při sociální re/integraci obětí může sociální pracovník 

zaujmout klíčovou roli, neboť k problematice partnerského násilí -  na rozdíl od jiných profesí 

přistupuje komplexně. Klíčovou roli mohou sehrát také terénní sociální pracovníci při svých 

depistážích a sociální pracovníci, kteří se podílejí na aktivitách jednotlivých Job klubů. Totéž 

lze vztáhnout i na pracovníky úřadů práce.
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