
Resumé (Čj) 
 

Domácí násilí je závažným společenským problémem, který vyžaduje pozornost státu. 

V minulosti však toto stanovisko nepřevažovalo. Ačkoli se domácí násilí objevovalo napříč 

všemi společenskými vrstvami a historickými obdobími, bylo na něj nazíráno jako na 

soukromý problém jednotlivé rodiny. 

V České republice začalo být domácí násilí považováno za veřejnou záležitost až 

v posledních letech. V současné době zaručuje stát především ochranu obětí domácího násilí. 

Právní řád České republiky obsahuje několik právních předpisů, které se dotýkají 

problematiky domácího násilí. Právní úprava tohoto jevu spadá jak do oblasti práva 

soukromého, tak veřejného. 

Cílem mé diplomové práce je poskytnout ucelený vhled do problematiky domácího 

násilí se zaměřením na kriminologické a trestněprávní aspekty. Diplomová práce je rozdělena 

do osmi kapitol. Nejprve jsem se pokusila definovat základní chrakteristické znaky domácího 

násilí, následně jsem obrátila svou pozornost na viktimologii a zde především na oběti 

domácího násilí a dopady násilí na jejich psychiku. Třetí kapitola je věnována zákonu na 

ochranu před domácím násilím, který obsahuje zejména právní úpravu vykázání, jakožto 

institutu chrtánícího oběti před domácím násilím nebo také zavádí v České republice 

intervenční centra. Krátce se zde také zmiňuji o občanskoprávních prostředcích ochrany. 

Trestněprávní aspekty jsou uvedeny v kapitolách čtyři a pět. Zde jsem se zaměřila na analýzu 

trestných činů páchaných v situacích domácího násilí a na zvláštní procesní postavení oběti 

v trestním řízení, protože tyto zde vystupují jako oběti a zároveň svědci trestného činu. 

Nakonec jsem se zabývala zahraničními právními úpravami a pokusila jsem se vybrat a 

popsat zajímavá řešení problematiky domácího násilí v zahraničí. Poslední kapitola potom 

obsahuje mé úvahy de lege ferenda. Moje diplomová práce zahrnuje taktéž praktickou část, ve 

které jsem zkoumala povědomí veřejnosti o domácím násilí a výsledky jsem se pokusila 

zpracovat v sedmé kapitole. 

Domácí násilí je celosvětový problém vyžadující pozornost celé společnosti. Odborníci 

na domácí násilí poukazují na potřebu právně regulovat veškeré záležitosti týkající se 

domácího násilí a současně zdůrazňují, že je třeba informovat o domácím násilí širokou 

veřejnost a zejména poskytnout potřebné informace obětem domácího násilí. Ale dokonce ani 

sebelepší právní úprava ani nejúčinnější následná pomoc obětem nemůže vyloučit existenci 



domácího násilí. Nejdůležitější je změnit postoj společnosti k tomuto jevu, který především 

nesmí být zlehčován. 

 

 

 

Abstrakt (Čj) 
 

Domácí násilí, zejména kriminologické a trestněprávní aspekty 

 

Diplomová práce pojednává o domácím násilí. Cílem práce je poskytnout čtenáři 

ucelený vhled do problematiky domácího násilí tak, aby získal bližší představu o domácím 

násilí, a přispět tak k porozumění tomuto jevu. Práce obsahuje jak základní pojmy a 

chrakteristiku domácího násilí, tak odbornější rozbor některých aspektů domácího násilí, 

zejména dopadů domácího násilí na oběti, institutu vykázání, předběžných opatření, rozbor 

některých trestných činů či sekundární viktimizace obětí domácího násilí. Závěrečná část 

práce je zaměřena na zvláštnosti zahraničních úprav domácího násilí, informovanost 

veřejnosti o domácím násilí a úvahy de lege ferenda. 

 

 


