
Resumé 

Tématem předkládané diplomové práce je „Domácí násilí a jeho prevence“. 

Domácím násilím se rozumí násilné jednání, které, ačkoliv se v jednotlivých případech 

může projevovat různými způsoby, vykazuje určité společné znaky, a sice skutečnost, 

že se jedná o násilné jednání trvající delší dobu, jehož jednotlivé útoky se opakují a 

s postupem doby nabývají na intenzitě, jednání, pro které je charakteristické, že jeho 

účastníky pojí úzký, zpravidla partnerský či rodinný vztah, přičemž toto jednání je 

jednostranné, tedy postavení osoby násilné a osoby ohrožené je trvalé a neměnné, a 

tohoto jednání se násilná osoba dopouští s úmyslem si ohroženou osobu podmanit a 

ovládnout ji. 

Text diplomové práce je strukturován do jedenácti kapitol, které se dále člení na 

jednotlivé podkapitoly a případně další oddíly. Úvod práce je věnován především 

terminologickému vymezení domácího násilí a jeho popisu jakožto dynamického, 

vyvíjejícího se děje. Následující pasáž nahlíží na domácí násilí z pohledu jeho 

účastníků, hledá příčiny domácího násilí na straně násilné osoby a zkoumá, jaké 

následky působí na osobnost ohrožené osoby. V dalších částech se pak diplomová práce 

zaměřuje na právní aspekty domácího násilí. Pojednává o legislativním zakotvení 

domácího násilí v právním řádu České republiky a řadí domácí násilí do kontextu 

ochrany základních lidských práv a svobod. Nastiňuje možnosti jeho trestněprávního 

posouzení a upozorňuje na úskalí trestního řízení, která brání osobám ohroženým 

domácím násilím v plném uplatnění jejich práv. Dále práce představuje systém opatření 

určených k ochraně osob ohrožených domácím násilím, který zahrnuje několik právních 

i mimoprávních prostředků, jako jsou policejní zásah, sociální pomoc a soukromoprávní 

ochrana poskytovaná soudy. Diplomová práce se následně zabývá prevencí domácího 

násilí jako specifického druhu násilné kriminality. V této části vyzdvihuje zejména 

úlohu osvětových a informačních kampaní, které si kladou za cíl zviditelnění problému 

domácího násilí ve společnosti, a upozorňuje na některé nedostatky, se kterými se 

systém ochrany před domácím násilím potýká, a to především deficity v oblasti práce 

s násilnými osobami a absencí sítě zařízení poskytujících pomoc této skupině pachatelů.  

Ve svém závěru pak diplomová práce mapuje výskyt domácího násilí v České 

republice. 



 


