
Diplomová práce Možnosti řešení domácího násilí pojednává o různých alternativách

řešení problematiky domácího násilí Úvodní kapitola se věnuje odborným definicím pojmu

domácí násilí a jeho příčinám, formám i specifickým znakům. Následuje popis důsledků

násilí a mýtů, které o tomto jevu panují v povědomí veřejnosti. Domácí násilí je také

charakterizováno jako dlouhodobé, opakované a stupňující se fyzické, psychické,

emocionální či sexuální týrání osob, které spolu žijí ve společné domácnosti. Odehrává se

mezi osobami blízkými, dospělými členy rodiny, životními partnery. Oběti v situaci

dlouhodobého násilí ztrácejí sebevědomí, narůstá v nich strach a zmatek a trpí celou řadou

různých příznaků, jako jsou deprese, stud, zhoršení celkového zdravotního stavu či zvýšené

riziko suicidálního chování.

Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na charakteristiku obětí a pachatelů domácího násilí.

Obětí tohoto násilí se může stát kdokoliv, a to bez ohledu na vzdělání, věk, sociální

postavení nebo ekonomickou situaci. Oběťmi bývají ženy, děti, senioři, osoby

se zdravotním postižením, ale také muži. Dochází k němu mezi dospělými partnery, mezi

manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi osobami mladými a starými.

Ve třetí kapitole se zabývám právní úpravou domácího násilí. Legislativní opatření

a možnosti právní ochrany obětí významným způsobem ovlivňují efektivnost prevence

opakování násilí v rodinách a pomoc i ochranu osobám ohroženým domácím násilím.

Ochrana obětí násilí je v českém právním systému obecně zakotvena v rámci občanského

práva, rodinného, přestupkového a policejního práva i v trestním zákoně. Trestné činy proti

lidskému životu, zdraví a svobodě upravuje v církvi kanonické a kodexové právo. Mezi

takové činy patří vražda, únos, násilné či podvodné zadržování člověka, zmrzačení

a způsobení těžké újmy na zdraví.

Podstatnou část své práce věnuji konkrétním možnostem řešení problematiky domácího

násilí v katolické církvi. Křesťané jsou svědky radostné evangelijní zvěsti hlásající rovnost

všech lidí. Je zapotřebí věnovat pozornost a pomoc těm, kteří procházejí utrpením a je na

nich pácháno násilí. Zdůrazňuji potřebu jasně se zasadit o odstranění domácího násilí, bez

ignorace a ospravedlňování, zamyslet se nad vlastními zvyky, postoji a přístupy k dané

problematice a nabídnout všem duchovní útočiště.




