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Anotace 

Předkládaná diplomová práce „Analýza současného systému řešení domácího 

násilí v České republice se zaměřením na péči o děti v roli svědků“ se zabývá 

systémem řešení případů domácího násilí, v nichž jsou děti svědky tohoto násilí. 

Práce mapuje postupy a způsoby práce s jednotlivými členy v rodině, která je 

zasažena domácím násilím, hodnotí dostatečnost a efektivnost těchto postupů a 

rovněž dopady těchto postupů na jednotlivé členy rodiny. Zkoumáni a hodnoceni 

jsou rovněž jednotlivé aktéři, kteří mohou mít na danou problematiku vliv, jejich 

vztahy a možnosti kooperace a dále jejich možnosti při utváření dané politiky. 

V neposlední řadě jsou zkoumány také komunikační kanály, jež mají zúčastnění 

aktéři k dispozici, a jejich efektivnost. 

Předkládaná práce vychází především ze studia relevantních dostupných zdrojů, 

z informací, které v rozhovorech poskytli pracovníci orgánů sociálně právní ochrany 

dětí, a z odpovědí, které uvedli pracovníci orgánu sociálně právní ochrany 

v dotazníkovém šetření.  

Domácímu násilí je, i přes jeho latenci a soukromý ráz, věnována ze strany státu 

značná pozornost, což mimo jiné dokládá existence Národního akčního plánu 

prevence domácího násilí na léta 2011-2014. Podobně je značná pozornost věnována 

ohroženým dětem
1
, přičemž právě děti, které jsou svědky domácího násilí, jsou ze 

strany státu za ohrožené považovány. Vzhledem k tomu, že přímým vykonavatelem 

sociálně právní ochrany dětí jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, považuji je za 

vhodný zdroj informací o současném systému řešení případů domácího násilí se 

zaměřením na děti, které jsou svědky tohoto násilí. Informace od pracovníků orgánů 

sociálně právní ochrany dětí umožní sledovat a definovat nejkritičtější místa daného 

systému. 

Zjištěné výstupy předkládané diplomové práce mohou být základem pro další 

zkoumání věnující se dětským svědectvím domácího násilí a jejich ukotvení 

v politikách týkajících se této oblasti. 

 

 

 

 

                                                 
1
 To dokládá mimo jiné přijetí Národní strategie ochrany práv dětí usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 

2012. 
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Annotation 

The diploma thesis “Analysis of the current system solutions for domestic 

violence in the Czech Republic, focusing on the care of children as witnesses” 

investigates the system of dealing with cases of domestic violence where children are 

witnesses of such violence. The paper maps processes and work methods with 

individual family members who are affected by domestic violence, further evaluates 

the adequacy and effectiveness of these procedures and also the impact of these 

procedures on individual family members. Individual actors who may have influence 

on the issue, their relations, cooperation possibilities and their potential in shaping 

the policy were also examined and evaluated. At last but not least, the thesis 

investigates communication channels that are available to the involved actors and 

their effectiveness. 

The presented thesis is mainly based on studies of available and relevant 

sources, on information from interviews with personnel of the social and legal 

children protection institutions and on answers provided by staff of the social and 

legal children protection organs in the survey. 

The state pays considerable attention to domestic violence, despite its latency 

and private character. The origin of the National Action Plan for Prevention of 

Domestic Violence for 2011-2014 proves its active approach. Similar considerable 

attention is given to vulnerable children
2
, and precisely these children who witness 

domestic violence are considered vulnerable. Given that the organs of the social and 

legal children protection are the direct executor of the children protection, I consider 

them a suitable source of information about the current system solutions for domestic 

violence cases, focusing on the care of children as witnesses. Information provided 

by the personnel of the social and legal children protection institutions is considered 

valid for monitoring and defining the most critical areas of this system.  

 Identified outcomes of the thesis may become the basis for further research 

focusing on children´s testimonies of domestic violence and their anchoring in 

policies related to this area.  

 

 

 
 

                                                 
2
 This is evidenced, amongst others, by the adoption of the National Strategy for Children´s Rights 

Protection by resolution No. 4 of 4th January 2012. 
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TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd 

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:  

ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU ŘEŠENÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČESKÉ REPUBLICE SE 

ZAMĚŘENÍM NA PÉČI O DĚTI V ROLI SVĚDKŮ / ANALYSIS OF THE CURRENT SYSTEM OF 

SOLUTIONS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE CZECH REPUBLIC FOCUSING ON THE CARE 

OF CHILDREN AS WITNESSES 

 

DIPLOMANT: BC. MICHAELA TRNKOVÁ 

KONZULTANT: MGR. KAROLÍNA DOBIÁŠOVÁ  

 

1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

 

 Domácí násilí, tedy násilí v rodině, je považováno za „jev, který se vždy 

negativně dotýká všech členů domácnosti a narušuje jejich zdravý vývoj a integritu. 

Domácí násilí zahrnuje všechny formy fyzického, psychického a sexuálního týrání ve 

všech druzích vztahů, včetně vážných pohrůžek použití podobného násilí. (…) 

Domácí násilí začíná útoky proti lidské důstojnosti, pokračuje útoky proti zdraví a 

může vrcholit útoky proti lidskému životu.“
3
 Charakteristické znaky domácího násilí 

jsou čtyři. Opakovanost a dlouhodobost jsou jedněmi z nich. Domácí násilí nelze 

definovat na základě jednoho útoku. Dalším znakem je eskalace, tedy stupňování 

intenzity útoků. Podstatným rysem je také rozdělení rolí, které se v čase nemění. 

Z definice domácího násilí není možné, aby se role násilné osoby a osoby ohrožené 

střídaly. Posledním znakem je neveřejnost. Násilí je pácháno vždy v soukromí. Tyto 

znaky tedy definují domácí násilí. 

 Přestože jedním z hlavních znaků domácího násilí je skutečnost, že se 

odehrává v soukromém prostoru, lze na domácí násilí nahlížet jako problém, který je 

potřeba řešit i veřejně-politickými nástroji. Jak ukazuje výzkum společnosti STEM
4
, 

84% občanů vnímá domácí násilí jako společenský problém, k jehož řešení by měl 

                                                 
3
 Adlerová, J., Oběti domácího násilí, In Kolektiv autorů, Rozvoj odborné přípravy a vzdělání 

terénních sociálních pracovníků vedoucí k začlenění sociálně vyloučených osob a skupin. Odborný 

manuál projektu, 1. vyd., Kotec o.s., 2007, s. 261. 
4
 STEM, Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské 

sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s., 2006, [online] [21_04_2011]. Dostupné z: 

http://www.stem.cz/clanek/1145 

http://www.stem.cz/clanek/1145
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přispět stát. Podobně je přesvědčeno 80 % občanů o tom, že rodina nedokáže situaci 

domácího násilí řešit sama. Oba tyto názory v porovnání se stejným  výzkumem 

z roku 2001 významně posílily. Dokladem skutečnosti, že se jedná o závažný 

celospolečenský problém je i zpracování Národního akčního plánu prevence 

domácího násilí na léta 2011-2014
5
. Dokument mimo jiné uvádí, že domácí násilí je 

nejrozšířenější formou násilí v České republice a z hlediska následků a četnosti 

výskytu je alarmujícím celospolečenským problémem. 

 V situaci domácího násilí nejsou však účastníky pouze osoby násilné a osoby 

ohrožené. V situaci domácího násilí se často objevují také děti v roli svědků 

domácího násilí. Ochranu dětí pomáhají zajistit orgány sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD). Jedná se o orgány, které mají roli preventivní i podpůrnou. Pracovníci 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinni zasáhnout v případech, kdy dětem 

hrozí nebezpečí újmy. Jak uvádí Hana Langhansová
6
, pozornost, jež je věnována 

dětem, které jsou svědky domácího násilí, je v České republice nedostatečná. V 

České republice chybí výzkumy zaměřené na dopady domácího násilí na psychiku a 

celkový život dítěte. A neznalost dané problematiky se negativně odráží 

v rozhodování kompetentních orgánů. Děti, které byly svědky domácího násilí, jsou 

následkem toho často traumatizovány až do jejich dospělosti. O nutnosti vhodných 

profesionálních školení pro pracovníky, kteří intervenují v případech domácího 

násilí, hovoří také doporučení Rady Evropy č. (85) 4 o násilí v rodině
7
. Lze tedy 

tvrdit, že vzdělání a informovanost zúčastněných aktérů, je nedílnou součástí 

účinného řešení situace domácího násilí. Domácí násilí je problém velmi komplexní, 

který nelze řešit bez spolupráce s dalšími aktéry.  

 Předmětem zkoumání bude tedy systém, v rámci kterého jsou případy 

domácího násilí řešeny, jeho efektivita, komplexnost a multidisciplinárnost. Struktura 

zkoumání bude rozložena do tří oblastí. Sledovaný bude systém péče o oběti 

domácího násilí, práce s pachateli domácího násilí a práce se svědky domácího 

násilí.  

 

 

                                                 
5 Výbor pro prevenci domácího násilí. Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2010-

2014. [online] [21_04_2011]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/ 
6
 Langhansová, H., Děti svědci domácího násilí – svěřování do výchovy a úprava styku s násilným 

rodičem. Právní analýza problematiky a výstupy monitoringu jednotlivých případů, 2007, [online] 

[21_04_2011]. Dostupné z: http://www.llp.cz/ 
7
 Doporučení Rady Evropy č. (85)4 o násilí v rodině. [online] [21_04_2011]. Dostupné z: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_85_4e.pdf 

http://www.vlada.cz/
http://www.llp.cz/
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_85_4e.pdf
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2. Teoretická východiska 

 

 Téma diplomové práce budu zpracovávat na základě poznatků o příčinách 

domácího násilí, na které lze pohlížet z hlediska psychologického neboli 

ontogenetického nebo z hlediska příčin systémových, přičemž příčiny lze hledat 

v makrosystému, exosystému i mikrosystému. Důležitým teoretickým přístupem 

bude také pohled na rodinu jako na základní jednotku společnosti, která je pro 

fungování společnosti nepostradatelná. Vzhledem k takovému pojetí se tedy rodina 

stává předmětem zájmu veřejné politiky. V souvislosti s pojetím domácího násilí jako 

veřejně sociálního problému bude potřeba zmapovat i právní pojetí daného 

problému. K tématu budu okrajově přistupovat také z hlediska ekonomického, aby 

bylo možné alespoň stručně shrnout i dopady ekonomické. 

 

 

3. Cíle diplomové práce 

  

 V diplomové práci se zaměřím na současný systém v České republice, 

v rámci něhož jsou případy domácího násilí řešeny. Problémem je nyní nedostatečná 

práce s pachateli a rovněž nedostatečná práce s dětmi, které jsou svědky domácího 

násilí. Systémy péče a pomoci navíc nejsou provázány na takové úrovni, aby bylo 

možné problém domácího násilí řešit komplexně se všemi účastníky.  

 Zvláštní důraz bude v diplomové práci kladen na děti, které jsou svědky 

domácího násilí, jelikož právě děti mají značně omezené možnosti, jak se mohou s 

velmi složitou situací v rodině vyrovnávat. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

vydalo metodický pokyn č. 3/2010 k postupu orgánů sociálně právní ochrany dětí 

v případech domácího násilí
8
, který uvádí, že „příznivý citový, rozumový a mravní 

vývoj dítěte je ohrožen vždy, pokud dítě vyrůstá v domácnosti, ve které dochází 

k domácímu násilí mezi jinými osobami, a to i když dítě není očitým svědkem 

domácího násilí“ (s.2). Dítě je tedy obětí domácího násilí i v případě, že násilí není 

mířeno přímo proti dítěti, ale je jeho svědkem. Jsou-li tedy dětští svědci také oběťmi 

domácího násilí, je třeba systém pomoci a podpory zacílit také směrem k nim.  

 Cílem diplomové práce bude tedy zjistit jaký je současný systém v ČR, 

v rámci něhož jsou případy domácího násilí řešeny, najít slabá místa tohoto systému, 

                                                 
8
 Metodický pokyn MPSV č. 3/2010 k postupu orgánů sociálně právní ochrany dětí v případech 

domácího násilí. [online] [21_04_2011]. Dostupné z: www.mpsv.cz/files/clanky/9466/metodika_3.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9466/metodika_3.pdf
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která řešení případů domácího násilí ztěžují a navrhnout takové systémové změny, 

které by umožnily komplexní přístup k případům domácího násilí a zefektivnily 

současný systém. 

 

 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

 

 Výzkumné otázky, kterou budou v rámci diplomové práce řešeny: 

1) Jak postupuje orgán sociálně-právní ochrany dětí v případech domácího násilí? 

2) Jaká je provázanost jednotlivých složek systému řešícího případy domácího násilí? 

3) Jaký dopad mají systémové nedostatky řešení domácího násilí na jednotlivé členy 

rodiny? 

 

 

5. Metody a prameny 

 

 Téma diplomové práce bude zpracováno metodou analýzy aktérů, kteří se na 

řešení případů domácího násilí v České republice podílí. Analýza aktérů bude 

zpracována především z dokumentů a rozhovorů s pracovníky orgánů sociálně-

právní ochrany dětí. Zpracována bude také provázanost jednotlivých aktérů a 

problémy v jejich součinnosti, která může efektivitu řešení těchto případů 

zkomplikovat. Otázka práce s dětmi, které jsou svědky domácího násilí, bude 

zpracována na základě dotazníků, který bude určen pracovníkům orgánů sociálně-

právní ochrany dětí. 

 

 

Prameny: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

http://www.mpsv.cz/cs/ 

Ministerstvo vnitra České republiky 

http://www.mvcr.cz/ 

Internetové stránky věnující se problematice domácího násilí v České republice 

http://domacinasili.cz/ 

http://www.koordona.cz/ 

http://www.mpsv.cz/cs/
http://www.mvcr.cz/
http://domacinasili.cz/
http://www.koordona.cz/
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Úvod 

Téma domácího násilí jsem si vybrala vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2009 

pracuji v občanském sdružení, které se mimo jiné zabývá právě případy domácího 

násilí. Případy domácího násilí jsou z mé zkušenosti sociálního pracovníka velmi 

komplikované a řešení dané situace v rodině ovlivňuje mnoho faktorů, počínaje 

častou nerozhodností oběti a konče velmi malou dostupností návazných 

specializovaných služeb pro oběti a případně jejich děti. A právě velmi nesnadná 

práce na řešení případů domácího násilí mě přivedla k rozhodnutí zjistit, jaký je 

současný systém řešení případů domácího násilí v České republice. Úžeji jsem se 

v rámci diplomové práce zaměřila na děti, které jsou v případech domácího násilí 

v roli svědků. Z mých zkušeností sociálního pracovníka totiž vyplývá, že se po 

odhalení domácího násilí s těmito dětmi velmi často žádným dalším způsobem 

nepracuje a zůstávají tak samy na své zážitky a traumata a mnohdy se s nimi 

nedokáží vyrovnat. 

Problém domácího násilí nepovažují za problém pouze sociální pracovníci nebo 

jiní odborní pracovníci, kteří se s těmito případy setkávají. Domácí násilí je dnes již 

uznaný společenský problém. A přestože jedním z hlavních znaků domácího násilí je 

skutečnost, že se odehrává v soukromém prostoru, pohlížíme na domácí násilí jako 

na problém, který je potřeba řešit i veřejně-politickými nástroji. Jak ukazuje výzkum 

společnosti STEM z roku 2006
9
, 84 % občanů vnímá domácí násilí jako společenský 

problém, k jehož řešení by měl přispět stát. Dokladem skutečnosti, že se jedná o 

závažný celospolečenský problém, je i zpracování Národního akčního plánu 

prevence domácího násilí na léta 2011-2014. Dokument mimo jiné uvádí, že domácí 

násilí je nejrozšířenější formou násilí v České republice a z hlediska následků a 

četnosti výskytu je alarmujícím celospolečenským problémem.
10

  

Na problém domácího násilí lze pohlížet také z perspektivy Evropské unie. 

Využijeme-li sérii průzkumů veřejného mínění Eurobarometr, kterou zadává ke 

zpracování Evropská komise, zjistíme, že domácí násilí je tématem i zde.                                                                                                            

Eurobarometr
11

 přináší informace o veřejném mínění na téma domácí násilí na 

ženách. Z výzkumu vyplývá, že domácí násilí je pro 96 % respondentů v České 

                                                 
9
 STEM, Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské 

sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s., 2006, [online] [21_04_2011]. Dostupné z 

http://www.stem.cz/clanek/1145  
10

 Výbor pro prevenci domácího násilí. Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2010-

2014. [online] [21_04_2011]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/ 
11

 Eurobarometr, Domácí násilí na ženách. 2010. [online] [10_11_2011]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_fact_cz_cz1.pdf  

http://www.stem.cz/clanek/1145
http://www.vlada.cz/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_fact_cz_cz1.pdf
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republice nepřijatelné, stejně tak jako pro 96 % dotázaných občanů v Evropské unii.   

Rozdíl je pouze v pohledu na trestání domácího násilí zákony, kdy 80 % respondentů 

v České republice by tresty za domácí násilí stanovilo v zákoně, zatímco v Evropské 

unii by tresty za domácí násilí uzákonilo 84 % respondentů. Lze shrnout, že domácí 

násilí je považováno jak na úrovni Evropské unie, tak i České republiky, za 

společenský problém, kterému je potřeba věnovat pozornost.
12

  

Z výše uvedeného vyplývá, že domácí násilí je opravdu velmi závažným 

problémem. Problematice dětí, které v situaci domácího násilí žijí, však není 

věnovaná stejná pozornost jako obětem tohoto násilí. Výzkumy veřejného mínění 

nemapují tuto oblast v podstatě vůbec. Literatura a dokumenty zaměřené na domácí 

násilí v České republice taktéž nevěnují problematice dětských svědectví dostatečnou 

pozornost.  

Hana Langhansová (2007)
13

 uvádí, že tato pozornost je nedostatečná ve všech 

směrech: „v České republice chybí výzkum, který by se zaměřil na následky 

domácího násilí nejen na psychiku, ale celkově na život dětí, neexistuje pro ně 

specializovaná psychologická pomoc, právní úprava je nechrání dostatečně před 

pronásledováním ze strany rodiče pachatele, ba naopak.“ (Langhansová, 2007:4) 

Poslední dobou je totiž kladen velký důraz na právo dítěte na kontakt s oběma rodiči. 

V důsledku toho je dítě často nuceno ke styku s násilným rodičem a je tak dále 

traumatizováno, jak ukazuje například také Kudrnův dokument „Jen se dívej“
14

.  

Neznalost dané problematiky se negativně odráží také v rozhodování 

kompetentních orgánů. Děti, které byly svědky domácího násilí, jsou následkem toho 

často traumatizovány až do jejich dospělosti. O nutnosti vhodných profesionálních 

školení pro pracovníky, kteří intervenují v případech domácího násilí, hovoří také 

doporučení Rady Evropy č. (85) 4 o násilí v rodině
15

.  

Domácí násilí má na děti značný psychický vliv, a to i v případě, že jsou pouze 

svědky, nikoli přímými oběťmi. Světová zdravotnická organizace je v této oblasti 

významným aktérem, díky němuž jsou děti v této situaci považovány za děti 

týrané.
16

 Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v souvislosti s tímto novým 

                                                 
12

 Domácí násilí na ženách. 2010. [online] [10_11_2011]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_fact_cz_cz1.pdf  
13

 Dostupné z: http://www.llp.cz/  
14

 Jedná se o televizní dokument věnovaný dětem, které byly svědky domácího násilí.  Více informací 

viz: http://www.csfd.cz/film/294359-jen-se-divej/filmoteka/ 
15

 Dostupné z: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_85_4e.pdf  
16

 blíže viz Council of Europe, Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to 

member states on the protection of women against violence [online] [04_01_2011] Dostupné z: 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=280915 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_fact_cz_cz1.pdf
http://www.llp.cz/
http://www.csfd.cz/film/294359-jen-se-divej/filmoteka/
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_85_4e.pdf
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=280915
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pohledem na děti, svědky domácího násilí, metodický pokyn č. 3/2010 k postupu 

orgánů sociálně právní ochrany dětí v případech domácího násilí
17

, který uvádí, že 

„příznivý citový, rozumový a mravní vývoj dítěte je ohrožen vždy, pokud dítě vyrůstá 

v domácnosti, ve které dochází k domácímu násilí mezi jinými osobami, a to i když 

dítě není očitým svědkem domácího násilí“ (s.2).  

Pro dítě rodina představuje místo, kde dítě hledá identifikační vzory a seznamuje 

ho s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Rodina dítěti poskytuje 

také normy a ovlivňuje vytváření jeho postoje k personálnímu okolí, k sobě samému 

i společnosti obecně. (Výrost, Slaměník, 1998) Odhalení skutečnosti, že v rodině 

dochází k domácímu násilí, trvá většinou velmi dlouho, a děti tak situaci v rodině 

vnímají již jako realitu, kdy agresor má právo na své chování. (Bednářová, Macková, 

Prokešová, 2006) Na základě chování a jednání, které dítě v rodině může sledovat, 

přebírá dítě tyto vzorce jednání a chování. Děti tak mají následně problém i se 

sociální adaptací. (Bednářová, Macková, Prokešová, 2006) 

V neposlední řadě je problémem, že systém péče o děti, které byly svědky 

domácího násilí, není v České republice dostatečně kapacitně zajištěn. Jak uvádí 

Švrčková
18

, dětských psychiatrů je v České republice nedostatek, v některých 

místech nejsou dokonce vůbec dostupní. Stejně tak má Česká republika 

nedostatečnou psychiatrickou lůžkovou péči. Kvalita péče navíc není v jednotlivých 

léčebnách stejná. Tudíž v případech, kdy se rodina rozhodne dítěti zajistit 

psychologickou pomoc, má velmi ztížené podmínky, obzvláště žije-li rodina mimo 

velká města. Podobně slabým místem je však také práce s pachateli domácího násilí. 

V České republice chybí programy pro pachatele domácího násilí, někteří 

psychoterapeuti se s nimi snaží pracovat alespoň na základě jejich dobrovolného 

rozhodnutí. (Langhansová, 2006) 

V diplomové práci jsem se proto zaměřila na současný systém v České 

republice, v rámci něhož jsou případy domácího násilí řešeny, a dále na možnosti a 

varianty, které by mohly současný stav zlepšit. Konkrétně jsem sledovala případy 

domácího násilí páchané na ženách, a to výhradně takové, kdy jsou svědky děti. 

Skutečnost, že práce se svědky domácího násilí je nejkritičtějším místem při řešení 

domácího násilí, potvrzují i mé zkušenosti z přímé práce s oběťmi domácího násilí a 

jejich dětmi.  

                                                 
17

 Dostupné z: www.mpsv.cz/files/clanky/9466/metodika_3.pdf  
18

 [online] [12_12_2011] Dostupné z: http://www.tribune.cz/clanek/15188  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9466/metodika_3.pdf
http://www.tribune.cz/clanek/15188
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1.Cíle práce, výzkumné otázky, metody, data 

1.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký je současný systém řešení domácího 

násilí ve vztahu ke svědkům v České republice, najít problematická místa tohoto 

systému, zjistit příčiny jejich vzniku a navrhnout takové systémové změny, které by 

umožnily komplexní přístup k případům domácího násilí a zefektivnily současný 

systém. 

Předmětem zkoumání byl tedy systém, v rámci kterého jsou případy domácího 

násilí řešeny, jeho efektivita, komplexnost a multidisciplinárnost, přičemž hlavním 

tématem byl systém práce s dětmi, jež jsou svědky domácího násilí. Vzhledem ke 

komplexnosti dané problematiky jsem se zaměřila i na vazby na systém práce 

s oběťmi a pachateli domácího násilí. Struktura zkoumání tak byla rozložena do tří 

oblastí:  

 systém práce se svědky domácího násilí  

 systém práce s oběťmi domácího násilí  

 systém práce s pachateli domácího násilí  

Hlavní cíl byl rozpracován na následující pracovní cíle: 

 popsat a zhodnotit stávající legislativní rámec, v němž jsou řešeny 

případy domácího násilí se zaměřením na děti, které jsou svědky 

domácího násilí, a identifikovat v něm klíčová problematická místa 

 identifikovat klíčové aktéry, kteří se na řešení případů domácího násilí 

podílejí 

 identifikovat hlavní komunikační kanály mezi aktéry, kteří případy 

domácího násilí řeší a zhodnotit jejich efektivnost 

 zhodnotit institucionální rámec a dopady práce s oběťmi domácího násilí 

na děti v roli svědků domácího násilí 

 zhodnotit institucionální rámec a dopady práce s pachateli domácího 

násilí na děti v roli svědků domácího násilí 
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1.2 Výzkumné otázky 

V rámci předkládané diplomové práce byly řešeny následující výzkumné otázky, 

které přímo souvisí s cílem diplomové práce. 

 

 Jsou nástroje veřejné politiky v České republice, které jsou při řešení 

případů domácího násilí uplatňovány, dostatečně účinné a kompatibilní 

mezi sebou navzájem? 

 

 Kteří aktéři v současné době působí při řešení případů domácího násilí 

v České republice? 

 

 Kteří další aktéři by mohli přispět k efektivnějšímu a rychlejšímu řešení 

případů domácího násilí v České republice? 

 

 Jaké jsou systémové nedostatky a jejich příčiny, které se při řešení 

případů domácího násilí v České republice objevují? 

 

 Jaké důsledky mají systémové nedostatky, které se objevují při řešení 

případů domácího násilí v České republice, na jednotlivé členy rodiny?  

 

 Jsou postupy orgánu sociálně-právní ochrany dětí v České republice 

v případech domácího násilí dostatečně účinné a šetrné vzhledem 

k dětem, které jsou svědky domácího násilí? 
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1.3 Metody a data 

 V překládané práci jsem vzhledem k jejímu zaměření využila metodický 

přístup, který kombinuje klasické sociologické metody (Disman, 2002) s metodami a 

heuristikami analýzy veřejné politiky (Veselý, Nekola, 2007).  

 

Metody sběru dat: 

 

 Polostrukturované rozhovory  

Tato metoda měla za cíl získat lepší pochopení dané problematiky, čímž také 

umožnila přesnější formulaci otázek v dotazníkovém šetření a přesnější zpracování 

analýzy aktérů. Cílem rozhovorů bylo zjistit, jak hodnotí pracovníci orgánů sociálně 

právní ochrany dětí současnou situaci v oblasti řešení případů domácího násilí, jak 

hodnotí postupy související s ochranou dětí, které jsou svědky domácího násilí, a kde 

konkrétně shledávají současný systém jako nedostatečný či selhávající.  

Metodu rozhovoru jsem zvolila především pro jeho výhody, kterými jsou menší 

nároky na iniciativu respondenta, nesnadné vynechání odpovědi na otázku pro 

respondenta, skutečnost, že na otázku odpovídá skutečně vybraný respondent, a vyšší 

úspěšnost dokončení rozhovoru nežli návratnost dotazníku (dle Disman, 2002). 

Přesto bylo nutné pracovat i s nevýhodami rozhovoru, kterými jsou především 

časová náročnost a možnost vyvolání „interviewer bias“
19

. (Disman, 2002) 

Konkrétně byly využity polostrukturované rozhovory s experty, které byly 

vedeny s pracovnicemi orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Metoda rozhovoru 

s expertem se „uplatňuje při studiu znalostí profesionálů, např. při zkoumání 

rozhodovacích postupů v dané oblasti, při vytváření expertních systémů různých 

typů. Úkolem je zachytit a analyzovat obsah a organizací znalostí člověka, který je 

v dané oblasti expertem, a využít tyto poznatky pro jiné cíle.“ (Hendl, 2005:189) 

Reichel (2009) charakterizuje polostrukturovaný rozhovor jako rozhovor, který je 

částečně řízený, přičemž je nutné, aby zazněly všechny připravené soubory otázek, 

pořadí se však může měnit. Rovněž uvádí, že je možné pokládat doplňující otázky, 

případně pozměnit znění otázek samotných vzhledem ke znalostem respondenta. 

(Reichel, 2009:111) 

Otázky, na něž byly v rámci polostrukturovaných rozhovorů získávány 

odpovědi, jsou částečně převzaty z Metodického rámce interdisciplinární spolupráce 

                                                 
19

 Při rozhovoru chce respondent zapůsobit na tazatele, naplnit jeho očekávání. (Disman, 2002) 



23 

 

na místní úrovni při řešení případů domácího násilí (Šedivá, 2007). Scénář rozhovoru 

je uveden v příloze č.1. 

Vzhledem k tomu, že rozhovory sloužily jako doplnění pro navazující 

dotazníkové šetření, rozhodla jsme se uskutečnit pouze tři rozhovory. Respondenti 

byli vybráni na základě mých předchozích pracovních zkušeností z občanského 

sdružení Kotec. Díky předchozí zkušenosti s mou osobu tedy všichni oslovení 

respondenti přislíbili rozhovor poskytnout. 

 

Tabulka č. 1: Přehled rozhovorů s oslovenými respondenty 

Jméno 

respondenta 

Název 

instituce 

Pozice 

respondenta 

Datum 

rozhovoru 

Doba trvání 

rozhovoru 

Michaela 

Bodorová 

Městský úřad 

Aš, odbor 

sociálních věcí 

a zdravotnictví 

OSVZ 

Referent 

3.12.2012 33 minut 

Ing. Jitka 

Čípcová 

Městský úřad 

Cheb, odbor 

sociálních věcí 

a zdravotnictví 

Terénní 

pracovnice 

oddělení 

SPOD 

20.2.2013 56 minut 

Bc. Zdeňka 

Drozčáková, 

DiS. 

Městský úřad 

Cheb, odbor 

sociálních věcí 

a zdravotnictví 

Terénní 

pracovnice 

oddělení 

SPOD 

20.2.2013 43 minut 

Zdroj: Autorka 

 

 Dotazníkové šetření 

Dotazníky představují další výzkumnou metodu sběru dat využitou 

v předkládané diplomové práci. Nespornou výhodou dotazníkového šetření je 

možnost postihnout relativně velký počet respondentů při poměrně malých nákladech 

(Disman, 2002). V případě předkládané práce se náklady ještě snížily vzhledem 

k tomu, že dotazníkové šetření bylo prováděno pomocí elektronické pošty. Výsledky 

dotazníkového šetření měly doplnit zjištění získaná studiem dokumentů a expertními 

rozhovory a pomoci odpovědět na výzkumné otázky. Dotazník byl obecně určen 

orgánům sociálně právní ochrany dětí. Dotazníky byly adresovány vedoucím 

orgánům sociálně právní ochrany dětí nebo vedoucím odborů sociálních věcí, ale lze 

předpokládat, že vedoucí těchto orgánů vyplnění dotazníků zadají svým podřízeným. 
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Kontakty na orgány sociálně právní ochrany dětí a orgány sociálních věcí byly 

získány z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí
20

.  

Je třeba zdůraznit, že se nejednalo o klasické kvantitativní šetření, vzhledem ke 

skutečnosti, že nebylo v mých časových ani finančních možnostech docílit 

spolupráce se všemi oslovenými úřady.  

Celkově byl dotazník rozeslán na 246 e-mailových adres. Podle struktury 

samotných úřadů byly dotazníky distribuovány přímo vedoucím orgánů sociálně 

právní ochrany dětí, případně vedoucím souvisejících odborů, pod které sociálně 

právní ochrana dětí spadá, a to v případech, kdy sociálně právní ochrana dětí nemá 

vlastní oddělení, a tedy přímého vedoucího.  

Ze všech obeslaných adres jsem obdržela 31 vyplněných dotazníků. Vzhledem 

k poměrně nízké návratnosti 12, 6 % můžeme pojímat toto šetření pouze jako 

výzkumnou sondu do sledované problematiky a výsledky není možno zobecňovat. 

Z osmi úřadů jsem obdržela omluvnou odpověď s vysvětlením, proč dotazník 

nemohou vyplnit. Uvedené důvody, proč dotazník nebyl vyplněn, byly následující: 

- nedostatek času či kapacity (5 případů) 

- úřad řešil pouze dva případy a nepovažuje za relevantní dotazník vyplnit (1 

případ) 

- úřad nemá možnost vygenerovat požadovaná statistická data (1 případ) 

- úřad poskytuje součinnost při vyplňování dotazníků pouze studentům, kteří u 

nich vykonávají praxi (1 případ) 

Ze zbývajících 207 úřadů, které byly v rámci této diplomové práce osloveny, 

nepřišla žádná odpověď, a to i přes opakované rozeslání dotazníku v odstupu dvou 

týdnů. 

Znění dotazníků je uvedeno v příloze č. 2. 

 

Metody analýzy dat: 

 

 Kvalitativní obsahová analýza 

Provedené rozhovory byly zpracovány pomocí kvalitativní obsahové analýzy, 

kterou charakterizuje celostní přístup k sesbíraným datům. (Zhang, Wildemuth, 

2011) Kvalitativní obsahová analýza se jevila jako vhodná metoda díky možnosti 

interpretovat data subjektivním způsobem, který je přesto vědecký vzhledem 

                                                 
20

 [online] [15_10_2012] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/7261  

http://www.mpsv.cz/cs/7261
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k systematickému procesu kódování. Kvalitativní přístup umožňuje získat popisy, 

případně typologie, které odrážejí pohled zkoumaných subjektů na sociální realitu. 

(Zhang, Wildemuth, 2011) 

 Analýza dat získaných z dotazníkového šetření 

Vzhledem k tomu, že data z dotazníkového šetření nebyla zaznamenávána přímo 

do počítače, bylo nutné nejprve zjištěné odpovědi převést do elektronické podoby. 

Sebraná data jsem poté převedla do přehledné tabulky dat neboli datové matice, ze 

které je následně možné odečítat výsledky dotazníkového šetření. Datová matice byla 

zaznamenána do excelové tabulky, přičemž každý řádek patří jednomu 

respondentovi a do sloupců jsou zaznamenávány jednotlivé odpovědi na otázky ve 

většině případů v podobě kódů. (Řezanková, 2007) Většina proměnných 

z dotazníkového šetření byla nominální povahy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že návratnost dotazníků byla poměrně nízká, a tudíž 

množství získaných dat nebylo příliš vysoké, nevyužívala jsem standardní metody 

zpracování dat využívané při kvantitativním výzkumu. Nízká návratnost také 

neumožňuje výsledky příliš zobecňovat, tudíž v práci nejsou využity standardní 

statistické odhady. Ve většině případů jsem odečítala údaje přímo z datové matice. 

K některým výstupům byly vytvořeny tabulky pro lepší znázornění a přehlednost.  

 

Pomocné heuristické metody využité v předkládané práci:  

 

 Analýza aktérů 

Analýza aktérů rovněž umožnila zpřehlednění situace, v rámci níž jsou řešeny 

případy domácího násilí v České republice. Jejím cílem bylo identifikovat všechny 

jednotlivce, organizace a skupiny, kteří se na dané problematice podílí, nebo se jich 

daná problematika týká. (Veselý, Nekola, 2007) Tento postup umožnil také 

identifikovat aktéry, kteří by se na řešení případů domácího násilí podílet měli, ale 

v současné době tomu tak není. 

  

1.3.1 Primární data 

Primární data jsem získala z polostrukturovaných rozhovorů a následného 

dotazníkového šetření. 
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1.3.2 Sekundární data 

V empirické části jsem vycházela ze souboru teoretických poznatků, které byly 

získány studiem relevantní literatury. Literatura byla využívána jak česká, tak 

zahraniční. Nejdůležitější zdroje sekundárních dat jsou následující: 

- Odborné studie, monografie a články; 

- expertizy a veřejněpolitické studie zabývající se danou oblastí nebo 

problémem; 

- dokumenty a záznamy veřejné správy; 

- publikace a zprávy zájmových skupin, konzultantů a odborníků;  

- zákony a judikáty; 

- běžná periodika; 

- encyklopedie a slovníky; 

- statistiky a sekundární výzkumná data. (klasifikace dle Veselý, Nekola, 

2007:159) 
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2. Teoretická a konceptuální východiska 

Tato kapitola je věnována teoretickým východiskům, která úzce souvisí se 

zkoumanou oblastí předkládané práce. Následující podkapitoly se tedy věnují jevu 

domácího násilí, úžeji potom svědkům domácího násilí a dále interdisciplinárnímu 

přístupu k této problematice. Poslední podkapitola je věnována veřejné politice jako 

procesu. 

 

2.1 Teorie domácího násilí  

„Domácí násilí je jednou z nejrozšířenějších forem agrese, která prochází napříč 

sociálně demografickým spektrem. Nezávisí na věku, vzdělání, materiálním zázemí, 

profesi, socio-kulturní úrovni, náboženském vyznání ani národnosti. Na jedné straně 

spektra agresorů stojí simplexní násilník závislý na alkoholu, na druhé agresor 

s vysokoškolským titulem, dobře postavený a materiálně zajištěný, který používá 

rafinovanější formy týrání a dává si záležet , aby následky násilí nebyly vidět.“ 

(Bednářová, Macková, Prokešová 2006:11)  

Jak uvádí Čírtková (2006)
21

, domácí násilí bylo dlouhou dobu považováno za 

privátní záležitost. Reakce ze strany státu, ve formě trestního stíhání, probíhala pouze 

v případech, kdy v rámci domácího násilí došlo k již těžkým trestným činům. 

V posledních desetiletích se však situace výrazně změnila a řešení případů domácího 

násilí, včetně včasné intervence, má již oporu v legislativě. Zásadní změna nastala 

v roce 2004 v podobě přijetí paragrafu 215a trestního zákona o týrání osob žijících 

ve společném bytě nebo domě. Tímto paragrafem dal stát najevo, že domácí násilí již 

nehodlá tolerovat. (Čírtková, 2006) 

Teorií vysvětlujících domácí násilí je mnoho. Carden (1994) srovnává například 

feministickou teorii a teorii rodinných systémů, přičemž teorii rodinných systémů 

považuje za čistě interpersonální teorii, která je ještě navíc popisná a neumožňuje 

dobře vysvětlit, proč v některých vztazích k násilí dochází a v jiných nikoli. Naopak 

feministická teorie více zohledňuje také vlivy sociální a politické, a rovněž 

vysvětluje, jak muži a ženy přejímají role mocných a pasivních. Domácí násilí je 

v této teorii vnímáno jako důsledek nerovnoměrného rozdělení moci mezi mužské a 

ženské pohlaví v patriarchální společnosti. (Carden, 1994) Tato teorie však naráží na 

skutečnost, že ne všechny partnerské vztahy jsou násilné.  

                                                 
21

 Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2006/03/cirtkova. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2006/03/cirtkova.
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Dále se můžeme setkat s teorií cyklického násilí, která vysvětluje násilné 

chování ve vztahu tím, že násilné chování je naučené chování, které je přenášeno 

z generace na generaci, přičemž výzkumy skutečně dokazují mezigenerační přenosy 

násilnického chování. (Huňková, Voňková, 2004)  

Sociologické přístupy potom uvádějí jako příčinu domácího násilí především 

sociální stres, který může pramenit z nezaměstnanosti, nedostatku finančních 

prostředků, apod. (Huňková, Voňková, 2004).  

V dnešní době však dominují multifaktorové přístupy, které jednofaktorové 

přístupy spojují do interaktivního modelu. (Čírtková, 2002)
22

 „V celkovém obrazu i 

v každém jednotlivém případě se uplatňují různé skupiny příčin. Jejich váha může být 

různá, může se i měnit například v závislosti na vývojových tendencích ve 

společnosti.“ (Čírtková, 2002) Kauzální model D. G. Duttona (2006) je jednou 

z takových multifaktorových koncepcí. Dutton nabízí čtyři strukturální roviny příčin 

domácího násilí:  

- makrosystémové příčiny plynoucí z patriarchálně smýšlející společnosti, 

která podporuje a udržuje hodnoty vedoucí k nadvládě a dominanci mužů. 

- ekosystémové příčiny, kterými mohou být konkrétně nezaměstnanost či nízká 

vzdělanost. Exosystém v podstatě pojí rodinu s makrosystémem a může 

generovat jak startéry, tak tlumiče domácího násilí. 

- mikrosystémové příčiny vznikají v rodině samotné a plynou ze samotné 

podstaty rodinného soužití. Příkladem mohou být práva ovlivňovat členy 

rodiny nebo předepsané role. 

- ontogenetické příčiny se objevují přímo v individuálních charakteristikách 

pachatele, přičemž je předpokládáno, že pachatel sám prošel tíživou násilnou 

zkušeností a násilí se naučil díky mechanismu sociálního učení. 

Podobně se snaží o propojení pohledů Zosky (1999). Limity feministické teorie 

a teorie rodinných systémů řeší doplněním o teorii objektních vztahů, která může 

poskytnout nový pohled na to, proč někteří lidé zůstávají v násilném vztahu, zatímco 

jiní nikoli. Teorie objektních vztahů (Fairbairn, 1952) vychází z lidské potřeby 

významných vztahů s objekty, která se u člověka objevuje již v prvních okamžicích 

života. Lidé zažívající domácí násilí jsou součástí objektních vztahů s patologickými 

charakteristikami, což může indikovat vývojovou patologii v raných primárních 

vztazích. (Zosky, 1999) To odpovídá skutečnosti, že 81 % osob zneužívaných svými 

partnery bylo svědky domácího násilí mezi jejich rodiči nebo byli sami zneužíváni. 

                                                 
22

 Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2002/07/cirtkova.html 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2002/07/cirtkova.html
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(Walker, 1984) Dospělí, kteří v dětství zažili příliš negativních zkušeností, které si 

zvnitřnili, pak vnímají tyto obrazy jako základní šablony pro svět, významné objekty 

a sebe samé. (Zosky, 1999)  

 Pro efektivní řešení a praktický přístup k případům domácího násilí je 

významná rovněž typologie partnerského násilí, která nám vymezuje hranice 

domácího násilí. Takovou typologii nabízí například Johnson (2008), který dělí 

partnerské násilí na tři typy: 

- Běžné párové násilí (common couple violence), které není odrazem touhy 

získat nad partnerem moc. Jedná se spíše o násilí plynoucí ze stresových 

situací nebo o násilí plynoucí z jedincovy tendence reagovat agresivně. I 

tento typ násilí však může mít velmi závažné důsledky, nemusí se jednat 

pouze o jednorázové drobné potyčky. 

- Intimní terorismus (intimate terrorism) naopak představuje snahu jednoho 

z páru získat moc nad tím druhým. Intimní terorismus v sobě nese prvky 

domácího násilí tak, jak se s ním setkáváme v definicích užívaných v českém 

prostředí. Kromě snahy získání kontroly nad partnerem, dochází k násilí 

opakovaně, a navíc je zjevná jeho eskalace. 

- Násilný odpor (violence resistance) je reakcí na intimní terorismus, lze jej 

považovat za sebeobranu ohrožené osoby.  

Domácí násilí, tak jak je nejčastěji chápáno, tedy zahrnující násilí, eskalaci, 

opakovanost a asymetričnost vztahu, se podobá nejvíce intimnímu terorismu, 

nicméně Johnson (2008) varuje před podlehnutím stereotypu a schematismu, a proto 

je potřeba si uvědomit, že domácí násilí má mnoho projevů a forem. Na tuto 

skutečnost upozorňuje i Čírtková (2006:10,11), která domácí násilí popisuje jako 

„diverzifikovaný, širokospektrální, mnohovrstevný jev, který může nabývat různé 

skutkové podoby i různé stupně intenzity, a to v různých kombinacích“. 

I přes značnou složitost a různorodost, lze domácí násilí ilustrovat pomocí cyklu. 

Pro přesnější představu lze použít velmi názornou tabulku specifických projevů oběti 

a pachatele násilí v průběhu cyklu násilí, kterou uvádějí Marvánová-Vargová, 

Pokorná, Toufarová (2008:38). 

Tabulka č. 2: Cyklus násilí a specifické projevy oběti a pachatele 

NARŮSTÁNÍ TENZE 

OBĚŤ PACHATEL 

Pečující, ochotná, souhlasící Nízká míra hněvu 

Dělá cokoli proto, aby „udržela klid“ Verbální agrese, pokořování 

Potlačuje hněv Lehčí fyzické násilí a ponižování, které se 
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stává častějším 

Omlouvá partnerovo chování Vzrůstá potřeba kontroly a žárlivost 

za násilí viní vnější okolnosti Jiné chování doma a jiné na veřejnosti 

Přisuzuje si odpovědnost za partnerovo 
chování, kryje jeho chování 

Narůstá obava z možnosti odchodu oběti 

Odcizení se od okolí, stažení se do sebe Zvyšuje se agresivita a frustrace 

Nárůst stresu, úzkosti, strachu  

NÁSILNÝ AKT 

OBĚŤ PACHATEL 

Pasivní přijímání Nedostatek kontroly, nepředvídatelnost 

Naučená bezmocnost: pocit, že nemá žádný 
význam pokoušet se uniknout nebo se 

bránit 

Násilné projevy tenze, záchvaty zuřivosti 

Emoční zhroucení (o 24-48 hodin později) Touha „dát oběti lekci“ 

Disociace, neochota uvěřit tomu, co se 
stalo, rezervovanost 

Omlouvání vlastního chování, obviňování 
oběti 

Deprese, apatie Kontrola nad ukončením této fáze 

Minimalizace zranění Emocionální vyčerpání 

Izolace, odkládání vyhledání pomoci Snížení sebeúcty 

Snížení sebeúcty  

OBDOBÍ KLIDU 

OBĚŤ PACHATEL 

Ztotožnění se s rolí oběti, viktimizace Milující, vlídný, kající se 

Pocity viny při představě odchodu od 
partnera 

Prosí o odpuštění 

Přebírání odpovědnosti za násilí, víra ve 
změnu partnera 

Slibuje, že už se to nikdy nebude opakovat 

Posílení přesvědčení zůstat s partnerem Závislost na opětovném přijetí a odpuštění 

Ambivalentní vztah sama k sobě Ambivalentní vztah k sobě samému  

Cítí se potřebná hodnotná  

Zdroj: Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová (2008) 

Tabulka jasně ukazuje cyklus násilí, který se opakuje, přičemž intenzita násilí i 

jeho četnost eskaluje.  

2.1.1 Teorie vztahující se k obětem domácího násilí  

Existuje řada teorií vztahujících se k obětem domácího násilí. Mezi nejznámější 

patří například teorie naučené bezmocnosti. Gilbert (1992) popisuje teorii naučené 

bezmocnosti jako jev, kdy jedinec vnímá určité podněty jako nekontrolovatelné. 

Když jedinec zjistí, že žádnými reakcemi, ani únikovými, ani agresivními, 

nedosahuje svého cíle, zaujme reakci depresivní/odevzdanou. Bezvýchodná situace 

tedy oběť uvrhuje do pasivního postoje. (Gilbert, 1992) 

Pasivní postoj navíc posilují další okolnosti, se kterými se oběť musí vypořádat. 

Jedná se především o následující (dle Conwayová, 1997): 

- Oběť má nejsilnější motivaci k opuštění partnera ihned po násilném 

incidentu, nicméně v této době je oběť také nejvíce ochromena, a to 
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psychicky i fyzicky. 

- Oběť má strach z partnerovy odplaty. Tento strach je posílen v případě, že 

partner výhružky o odplatě skutečně splní. 

- Oběť často partnera miluje i po násilném incidentu, a doufá, že její láska a 

podpora partnerovo chování dovedou změnit. 

- Oběť je velmi často na partnerovi finančně závislá. 

- Oběť může být pod tlakem rodiny, komunity, nebo církve. 

- Oběť má pocit, že nemá od partnera kam odejít. Tento problém je o to 

závažnější, má-li oběť děti. 

- Oběť má starost o děti, často se proto rozhodne v násilném vztahu setrvat 

právě kvůli dětem. Dítě však setrvání v takové rodině poškozuje daleko více 

nebo odchod z rodiny a možný následný rozvod rodičů. 

- Oběť často obviňuje z nastalé situace sama sebe. Může mít také obavu z toho, 

jak na ni bude po odchodu od partnera nahlížet společnost.  

Opustit partnera a odejít z násilného vztahu pro oběť znamená nutnost se 

„vypořádat s mnoha praktickými i citovými záležitostmi“ (Conwayová, 1997:59), 

jakými jsou bydlení, finanční zabezpečení, starost a péče o děti, včetně jejich 

vzdělání, musejí se vyrovnat se strachem a samotou. Důsledkem dlouhodobého 

týrání bývá neschopnost oběti jednat, jelikož „neustálá tíha násilného stavu 

způsobuje ochablost. Prodělaný strach, zmatek, a ponížení vede k paralýze, které se 

žena velmi nesnadno zbavuje.“ (The Women’s Aid Federation (England) Research 

Group, 1981:13 in Cowayová, 1997).  

Na teorii naučené bezmocnosti navazuje také vymezení tzv. syndromu týrané 

ženy (Čírtková, 2006). Symptomy u týraných žen lze rozdělit do tří kategorií: 

příznaky spadající pod posttraumatickou stresovou poruchu, naučená bezmocnost a 

sebezničující reakce. Sebezničující reakce se objevují především u dlouhotrvajícího 

týrání a projevují se již zmíněnými popíráním viny pachatele, minimalizace následků 

a popírání viktimizace. (Čírtková, 2006) 

Letourneau (2007) zkoumá odlišnosti rodičovství mezi matkami, které jsou 

v rodině vystaveny domácímu násilí, a těmi, které mu vystaveny nejsou. Studie 

potvrzuje, že matky vystavené domácímu násilí se snaží situaci kompenzovat 

v rodičovství tím, že jsou vůči svým dětem velmi pozorné a citlivé. Je také 

pravděpodobné, že dysfunkční rodiny, v nichž trpí matky depresemi, budou 

identifikovány jako potřebující a přijímající dodatečné komunitní zdroje a pomoc 

v cílených intervenčních programech, které umožňují matkám přijímat rodičovství 
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více pozitivně. Dále bylo zjištěno, že se matky chovají jinak k dětem-dívkám a jinak 

k dětem-chlapcům. (Letourneau, 2007) 

2.1.2 Teorie vztahující se k pachatelům domácího násilí  

V rámci patriarchálního diskurzu je někdy obtížné vidět pachatele domácího 

násilí z jiného úhlu pohledu než z toho kriminálního. (Brown, 2004)  

Stewart (2000) uvádí, že reakce, které vychází pouze z trestního a soudního 

systému, nemusí být dostatečné. Takovéto reakce v podobě trestního stíhání a sankcí 

jsou sice důležité k uvědomění si, že domácí násilí je trestným činem, nicméně se 

nezabývají problémy ve vztahu samotného páru, a tento vztah může tak trvat i přes 

probíhající trestní stíhání. (Stewart, 2000) Represivní postup je tedy nutné doplnit i 

jinými přístupy, které mohou zvýšit šance na ukončení domácího násilí a předejít 

jeho dalšímu opakování.  

Brown (2004) zdůrazňuje, že efektivnost skupinových programů pro pachatele 

domácího násilí je potřeba kombinovat s úvahou o povaze jednotlivce nebo páru. 

Brown (2004) se neztotožňuje s častým úhlem pohledu, že pachatelé domácího násilí 

jsou sami oběťmi svých vlastních minulých zkušeností, a proto nejsou odpovědni za 

své jednání. Připomíná projekt Gender a násilí při Ackermanově Institutu rodinné 

terapie v New Yorku, kde byl využíván komplexnější přístup, který ponechal mužům 

odpovědnost za jejich násilí a ženám odpovědnost za jejich vlastní bezpečnost. 

Brown (2004) přichází s tvrzením, že přítomnost studu může hrát klíčovou roli 

v pochopení a léčení pachatelů domácího násilí. Opírá se též o teorii citové vazby, 

která propojila partnerské násilí s ambivalentní vazbou k rodičovské postavě. U 

násilných mužů se objevuje větší úzkost z opuštění (Holtzworth-Munroe, 1997) a 

často vnímají nedostatek podpory z partnerčiny strany (Kesner, 1997).  

Rovněž se Brown (2004) opírá o tzv. selfpsychologii, která navrhuje propojení 

mezi studem a násilím. Selfpsychologie na rozdíl od teorie citové vazby tvrdí, že 

jedinec není závislý na minulých vazbách, ale na současných probíhajících 

selfobjektních přenosech. Pokud člověk nezažil adekvátní selfobjekt zkušenosti 

v dětství, objevují se později potřeby po nezralých selfobjekt zkušenostech. To může 

částečně vysvětlit násilí ve vztazích tak, že se u násilníků objevuje pocit viny a studu, 

jelikož nedosáhli spojení s idealizovaným rodičem (Brown, 2004). Násilní muži 

zažívali často trauma v dětství, což vede k nezralosti narcismu a následné 

neschopnosti regulovat vztek. (Brown, 2004) 

Brown (2004) se opírá ještě o teorii afektu, která umožňuje stud vnímat jako 
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ústřední motiv růstu a vývoje člověka. Podle Nathansona (1992) může stud vyvolat 

každá současná zkušenost, která se něčím podobá předchozí zkušenosti, která v nás 

stud vyvolala. Nathanson (1992) předkládá model nazvaný kompas hanby, kde uvádí 

čtyři body kompasu, jimiž jsou stažení se, vyhnutí se, útok vůči sobě a útok vůči 

jiným. Ti, kteří se stahují, chtějí zažít fyziologické aspekty a myšlenky související se 

studem, a během tohoto procesu sami sebe reflektují v míře, která je samotné může 

ohromit. Ti, kteří se vyhýbají, se snaží minimalizovat vliv studu, například pomocí 

užívání drog. Lidé ve skupině útok vůči mně jsou ochotni snést stud, pokud si ostatní 

uvědomí, že se jedná o dobrovolné rozhodnutí. Většinou za tím stojí motiv 

sekundárních zisků nebo zlepšení vztahů.  Poslední bod kompasu ukazuje na potřebu 

ponížit někoho jiného, aby byl níže než ten, který byl zahanben. Vztek pomáhá 

posílit osobní moc a schopnosti, a to zejména, když druhý v tomto procesu je 

ponižován. Na základě teorie afektu může být tedy stud viděn jako předchůdce násilí 

namířeného proti partnerovi, které má stud minimalizovat a má chránit sebevědomí, 

které je často snižováno. (Nathanson, 1992) 

Brown (2004) uvádí několik obecných pokynů k léčbě pachatelů domácího 

násilí, přičemž se opírá o teorie související se studem: 

- Výběr mužských pachatelů do skupin, kde se budou učit ovládat svůj 

hněv. Zvláštní pozornost musí být věnována úrovni osobního rozvoje 

pachatele před vstupem do skupiny. Špatná motivace pachatele nebo 

nedostatečné s terapeutem mohou zapříčinit neúspěch léčby, a prohloubit tak 

pocity selhání a zvýšit již nadměrný pocit studu.  

- Výběr párů, které jsou vhodné k párové terapii. Pachatel musí před 

přijetím do párové terapie prokázat svou schopnost tolerance a zvládání 

vlastního vzteku. Není-li toho pachatel schopen, je potřeba přejít 

k individuální terapii.  

- Vedení individuální terapie zaměřené na stud. Terapeut by se měl vždy 

zaměřit především na bezpečí oběti a měl by se držet terapeutických cílů pro 

pachatele, jimiž jsou přijetí odpovědnosti za své násilí a zvládnutí vzteku 

přijatelnějším způsobem. 

Brown (2004) uvádí i konkrétní pokyny pro terapeutickou práci s pachateli, 

která obsahuje především pocit přijetí, potřebu identifikovat a přijmout pocity, které 

vedly k násilí, a nutnost identifikovat a uznat stud. 

Vedle teorií existuje také řada klasifikací pachatelů domácího násilí, které mají 

za cíl charakterizovat různé typy osobností, které se domácího násilí dopouštějí. 
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Prvotní psychologické přístupy byly postupně odmítnuty či rozpracovány, jelikož 

studie v 90. letech ukázaly, že vysoký počet pachatelů domácího násilí nelze zařadit 

pouze pod psychiatrické diagnózy. (Čírtková, 2008) Představitelem psychologického 

přístupu je například Donald Dutton (1997), který nabízí tři kategorie, do nichž dělí 

pachatele násilí v intimních vztazích: 

- Osoby emocionálně nestálé / impulsivní, u nichž se střídají násilné a 

nenásilné cykly. Násilí páchají téměř výlučně ve vztahu. 

- Osoby psychopatické / impulsivní / nekontrolovatelné, které se dopouštějí 

násilí i mimo vztah. Charakterizuje je antisociální a kriminální chování. 

- Osoby výbušné / sebekontrolující, které na okolí působí jako milé osoby. 

Tyto osoby trpí chronickým vztekem. 

Murrell (2007) však konstatuje, že přestože existuje mnoho teorií a studií o 

rozdílech mezi pachateli domácího násilí, neexistuje výzkum, který by sledoval a 

jasně odlišil pachatele, kteří byli v dětství svědky domácího násilí a pachatele, kteří 

byli v dětství fyzicky zneužíváni. Murrellův výzkum (2007) potvrzuje předchozí 

zjištění související s teorií mezigeneračního přenosu, že děti, které jsou svědky 

domácího násilí nebo byly fyzicky zneužívány, se často stávají agresivními 

dospělými. Obecně násilní muži uváděli, taktéž v souladu s předchozími výzkumy, 

že byli v dětství vystaveni násilí. Výsledky podporují názor, že vyšší 

pravděpodobnost výskytu násilí je u mužů, kteří byli v dětství zneužíváni, než u těch, 

kteří byli svědky násilí, ale nebyli zneužíváni, což je v souladu s výzkumem o 

pravděpodobnosti spáchání domácího násilí (Downs, 1996).  Podobně platí, že muži, 

kteří byli v dětství vystaveni největšímu množství násilí, páchají posléze nejtěžší 

formy domácího násilí. Muži, kteří byli svědky domácího násilí, a zároveň byli 

zneužíváni, spáchali nejzávaznější trestné činy. (Murrell, 2007) 

 

2.2 Svědci domácího násilí  

Za svědky domácího násilí považujeme děti, které vyrůstají v rodině, kde 

dochází k domácímu násilí mezi matkou a otcem, či mezi matkou a jejím partnerem. 

V odborné literatuře se můžeme sekat se třemi pohledy na dítě, které je svědkem 

domácího násilí. První perspektiva vnímá takové dítě jako pasivního pozorovatele, 

který do dění mezi partnery nijak nezasahuje. Druhý pohled chápe dítě jako osobu, 

která může domácí násilí vnímat různými způsoby. Dítě může být očitým svědkem. 

Dítě může probíhající násilí také slyšet, nebo může rozpoznat domácí násilí ze stop, 
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které domácí násilí zanechá na matce, jako modřiny nebo jizvy. Někdy se s nastalou 

situací matka dítěti svěří. Samozřejmě však každá varianta vnímání domácího násilí 

dítěti psychicky škodí. Třetí perspektiva chápe dítě jako aktivní osobu, která situaci 

ovlivňuje, přičemž probíhající násilí zpětně ovlivňuje dítě. (Øverlien, 2010) 

Jak již bylo zmíněno výše, děti, které jsou svědky domácího, jsou dle Světové 

zdravotnické organizace považovány za děti týrané. Jelikož právě rodina, která podle 

Matouška (1997) „existuje proto, aby lidé mohli náležitě pečovat o své děti“ (s.9), v 

tomto směru selhává. Perry (1995) se podobně domníval, že vývojové důsledky 

násilí mohou vycházet z neschopnosti rodičů vytvořit emocionálně klidné a bezpečné 

prostředí charakterizované citlivým a vnímavým vztahem mezi dítětem a rodičem. 

Shore (1997) taktéž uvádí, že kvalita vztahů s rodiči významně předurčuje budoucí 

vývoj dítěte a zdůrazňuje, že zejména potom vztah s matkou ovlivňuje tento vývoj. 

(Shore, 1997) 

Podobně hovoří o rodině Vaníčková (1995), která rodinu definuje jako přirozený 

rámec pro učení dítěte. Rodina je zásadním činitelem při utváření osobnosti dítěte, a 

zároveň při vzniku deformací či odchylek. Rodina je místem, kde mají být 

uspokojovány základní psychické potřeby dítěte, taktéž poskytuje výkladové vzorce 

pro poznávání světa a spoluutváří pohled dítěte na sebe sama, jeho sebepojetí. „Dítě 

je na své rodiče ve všem odkázáno. Proto je kvalita i kvantita rodinné péče o dítě 

rozhodujícím činitelem v jeho vývoji i při utváření jeho osobnosti.“ (Vaníčková, 

1995:21) Všechny tyto oblasti jsou probíhajícím domácím násilím v rodině značně 

narušeny. 

Důsledky dětských svědectví domácího násilí jsou velmi závažné. Děti „(…) 

mohou mít potíže se sebekontrolou, přestávají komunikovat s vrstevníky, mohou se 

mentálně zpožďovat. Řada dětí trpí stresem vyvolanými indispozicemi, jako jsou 

bolesti hlavy, břicha, žaludku, teploty, obzvlášť pokud stále žijí jedné domácnosti s 

tím, kdo se dopouští násilí. Děti opakovaně prožívají stavy úzkosti, mají poruchy 

spánku, regrese – navracejí se do předchozích vývojových období. U některých dětí, 

které se cítí ohroženy násilím, se posttraumatické reakce projevují opakujícími 

disociativními stavy.“ (Hronová, 2007) 

Navíc je nutné si uvědomit, že svědectví domácího násilí ohrožuje děti v každém 

věku, jelikož už kojenci a batolata vycítí nebezpečí, vnímají křik a napětí členů 

domácnosti. Mezinárodní výzkumy ukazují, že zkušenost s násilím v raném věku 

dítěte může mít negativní dopady na rozvoj funkcí jeho mozku. V raném věku totiž 

dítě musí zažívat pocity bezpečí a jistoty. Pokud tomu tak není, dochází později u 
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dětí ke snížení schopnosti „koncentrovat se, učit se, cítit empatii, rozvíjet zdravé 

vztahy.“ (Hronová, 2007) 

Dopady svědectví domácího násilí na děti v jednotlivých etapách života uvádějí 

například Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová (2008), které rozdělují dopady na 

dítě do následujících oblastí: zdraví, intelektuální vývoj, identita, rodinné a sociální 

vztahy a emociální vývoj a chování. Všechny tyto oblasti jsou tedy domácím násilím 

ohroženy či narušeny. Dopad na jednotlivé oblasti a také jeho závažnost závisí na 

více faktorech. Peled a Davis (1995) uvádějí mimo jiné věk, pohlaví dítěte, míra 

brutality násilí a přístup a reakce okolí, které může dítě buď podpořit, nebo k němu 

zůstat netečné. 

K podobným závěrům dochází také Fantuzzo (1991) a uvádí, že děti vystavené 

domácímu násilí často trpí psychologickými a behaviorálními následky. Chlapci mají 

tendenci projevovat agresi a hyperaktivitu, charakterizovanou antisociálním či 

nepozorným chováním, zatímco dívky inklinují spíše k vnitřním projevům, jako je 

úzkost a stažení se do sebe. (Leinonen, 2003) Ačkoli vystavení domácímu násilí je u 

dětí považováno za faktor ohrožující jejich vývoj, některé děti se navzdory násilí 

mezi rodiči vyvíjejí dobře. (Humphreys, 1993) Tato skutečnost však dodnes není 

dostatečně prozkoumána, a tudíž ani dobře vysvětlena.  

Kitzmann (2003) provedl meta-analýzu v oblasti domácího násilí porovnáním 

118-ti psychologických studií zaměřených na děti, které byly svědky násilí mezi 

rodiči. Horší výsledky vykazují děti, které byly svědky domácího násilí, než ty, které 

byly svědky jiných forem konfliktů mezi rodiči. Kitzmann (2003) dále dochází 

k závěru, že děti, které byly vystaveny násilí mezi rodiči, stejně jako fyzickému 

zneužívání, nevykazují horší výsledky než děti, které byly vystaveny pouze násilí 

mezi rodiči. Z toho plyne, že násilí kdekoli v rodině může být dostatečným faktorem, 

který naruší zdravý vývoj dítěte. Zdá se rovněž, že pro velmi malé děti představuje 

svědectví domácího násilí větší riziko, jelikož jejich chápání konfliktu je omezené a 

mají nedostatečně rozvinuté strategie k napodobování. Tyto závěry jsou však 

založeny na pouze malém počtu studií. (Kitzmann, 2003) 

 

2.3 Veřejná politika jako proces  

Vzhledem k tomu, že domácí násilí je již uznaným společenským problémem, 

který je řešen také nástroji veřejné politiky, je potřeba popsat také veřejnou politiku 

jako proces, v rámci kterého určitá opatření k řešení případů domácího násilí 
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vznikají. 

Potůček a kol. (2005) uvádí tři koexistující základní přístupy k vysvětlení 

procesu utváření a realizace veřejné politiky. Jsou jimi: 

- Veřejná politika jako politický cyklus 

- Veřejná politika jako interakce aktérů, generující agendy uvnitř i vně arén 

- Veřejná politika utvářená polem institucionalizovaných sítí 

Veřejnou politiku jako politický cyklus nabízí například optimální model 

veřejněpolitického cyklu zformulovaný Drorem (1968), který uvádí tři hlavní fáze, 

jimiž jsou příprava veřejné politiky na metaúrovni, návrh veřejné politiky a realizace 

a hodnocení veřejné politiky. Tyto fáze se skládají z dalších dílčích kroků. Jak však 

poukazuje Potůček a kol. (2005) většina analytiků veřejné politiky využívá 

čtyřfázový model složený z identifikace a uznání sociálního problému, rozhodnutí ve 

veřejné politice, implementace veřejné politiky a hodnocení veřejné politiky. 

(Potůček a kol., 2005) 

Veřejná politika jako interakce aktérů, generující agendu uvnitř i vně politických 

arén je chápána jako „interaktivní proces střetávání různorodých aktérů při 

prosazování dílčích „vkladů“ a ovlivňování veřejné politiky“ (Potůček a kol, 

2005:47). Tento přístup usnadňuje pochopit působení zájmových skupin ve veřejné 

politice. Důležitým prvkem je značná pluralita aktérů, kteří se na tvorbě politiky 

podílejí. Kromě institucionalizovaných politických arén, je nutno počítat ještě 

s arénami veřejnosti, byrokracie, zájmových skupin a v neposlední řadě s arénou 

médií. (Potůček, a kol., 2005) 

Veřejná politika utvářená polem institucionalizovaných sítí je třetím přístupem. 

„Akcentování nehierarchického pojetí procesu interakcí umožňuje tomuto 

alternativnímu „mikro“ pohledu vnímat tvorbu politik jako proměnlivou síť vztahů 

mezi těmi, kdo z nejrůznějších motivů zasahují, utvářejí a ovlivňují veřejnou politiku 

(policy), a to jednak jako proces, a jednak jako produktu.“ (Potůček a kol., 2005:54) 

Fiala a Schubert (2000) doporučují používat tři kritéria, díky nimž je možné lépe 

rozlišit diferencované typy sítí tvorby politik. Patří sem úroveň institucionalizace, 

rozsah uspořádání tvorby politik a počet skupin účastníků, jimiž se rozlišuje 

otevřenost či uzavřenost přístupu do sítí. 

Například Adamcová (2011) ve své studii využívá optiku advokačních koalic ke 

zhodnocení procesu tvorby politik boje proti domácímu násilí. „Nejdůležitějšími 

charakteristikami advokačních koalic jsou jejich přesvědčení a hodnoty a zdroje, 

které mají k dispozici.“ (Adamcová, 2011:8) Adamcová (2011) v politickém 
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subsystému nachází dvě koalice, přičemž jedna koalice poukazuje na nutnost tvorby 

nové politiky v oblasti prevence a boje proti domácímu násilí a rovněž se účastní její 

tvorby a implementace, zatímco druhá, rezistentní koalice shledává v současné 

legislativě dostatečnou oporu pro řešení dané problematiky. Koalice prosazující 

tvorbu politiky disponovala také řadou zdrojů, jakými jsou informace, finanční 

prostředky, nebo schopné vedení, díky nimž dokázala v otevřeném politickém 

systému uspět, a umožnit tak vznik řady politik prevence a boje proti domácímu 

násilí v posledních letech, jako například Národní akční plán prevence domácího 

násilí na léta 2011-2014. (Adamcová, 2011) 

K veřejné politice v oblasti domácího násilí, uvádí Humphries (2002), že dalo 

značnou práci, aby se policejní oddělení začala vážně zabývat problémem domácího 

násilí. Zákonodárci by si však měli uvědomit, že kontrola oběti je základním 

politickým problémem v oblasti domácího násilí, vzhledem k jedinečnému 

charakteru intimního násilí, a v tomto ohledu není současný přístup ve Spojených 

státech optimální. (Humphries, 2002) Podobná je i situace v České republice. 

Humphries (2002) navrhuje, že je čas otestovat užitečnost různých kombinací celého 

systému, tedy určité formy interdisciplinární spolupráce v co nejširším kontextu. 

Efektivnost lze posléze vyhodnotit pomocí sofistikovaných technik určených 

k evaluaci experimentálních programů. Humphries (2002) vyzývá také k financování 

vzdělání, které bude zaměřeno na problémy spojené se současnými platnými postupy 

a politikami, jelikož kompetentní a dobře vyškolení pracovníci zvyšují 

pravděpodobnost, že politické změny budou úspěšně provedeny. Humphries (2002) 

ještě poukazuje na skutečnost, že v oblasti domácího násilí funguje model, že 

politika je stále v čele, a za ní teprve navazuje výzkum. Ten tak může ověřovat 

podněty a poukazovat na potenciální problémy. (Humphries, 2002) 
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3. Vymezení základních pojmů 

 

Domácí násilí „zpravidla označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se 

mezi osobami blízkými žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna 

násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu.“ (Bednářová, Macková, 

Prokešová, 2006:9)  

Domácí násilí zahrnuje všechny formy psychického, fyzického a sexuálního 

týrání. (Adlerová, 2007) V rámci předkládané práce je pojem domácí násilí používán 

jako synonymum násilí páchané muži na ženách, není-li uvedeno jinak. 

Násilný akt samotný může mít několik podob. Přestože pod pojmem násilný akt 

si většinová společnost představí fyzické násilí, druhů domácího násilí je více, jak 

ukazuje následující přehled (dle Bednářová, Macková, Prokešová 2006). 

- Fyzické násilí je nejvíce viditelné vzhledem k tomu, že zanechává zjevné 

stopy v podobě modřin, jizev nebo také zlomenin, a zahrnuje například bití, 

kopání, řezání, trhání vlasů.  

- Psychické násilí může s fyzickým násilím souviset, ale nemusí. Představuje 

ponižování, vyhrožování, zastrašování, apod.  

- Emocionální násilí je zaměřeno na osoby, zvířata či věci, ke kterým má oběť 

domácího násilí citový vztah. Tento typ se může řadit pod psychické násilí. 

- Sociální násilí ohrožuje sociální postavení a prostředí oběti. Většinou 

představuje snahu izolovat oběť od jejích sociálních kontaktů. Tento typ může 

být rovněž řazen pod psychické násilí. 

- Sexuální násilí v podobě znásilnění či vynucování si sexuálního styku, 

případně sexuálních praktik, které oběť odmítá. (Bednářová, Macková, 

Prokešová, 2006) 

 

Oběť domácího násilí představuje v překládané práci výhradně žena. Ženy jsou 

totiž stále nejčastějšími oběťmi v případech domácího násilí. Jak uvádí Matoušek 

(2005), jedná se až o 98 % případů z celkového počtu případů. Ženy jsou zároveň 

domácím násilím nejvíce ohroženy vzhledem k závažnosti újmy, kterou své oběti 

pachatel přivodí (Matoušek, 2005). Přesto je potřeba podotknout, že obětí domácího 

násilí se může stát kdokoli. Obětí mohou být tedy kromě žen také děti, muži nebo 

senioři.  

Studijní materiál Ministerstva práce a sociálních věcí (Bednářová, Macková, 
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Prokešová, 2006) uvádí , že u obětí domácího násilí lze často „pozorovat shodné či 

podobné znaky  týkající se sociálního postavení, psychického stavu, verbálního i 

neverbálního projevu“ (s.33). Oběť nemá dostatečné možnosti vlastního 

materiálního zabezpečení, přičemž nemá tedy ani možnost najít bezpečný úkryt před 

násilným partnerem. Partnerské soužití, majetkové soužití a péče o děti jsou právně 

nevyřešené. Oběť bývá sociálně izolována a není schopná se v sociálních sítích 

orientovat, nemá také dostatečné právní vědomí. Z hlediska psychického trpí oběť 

dlouhodobou emociální frustrací, nulovým sebevědomím, ztrátou respektu k vlastní 

osobě, nejistotou apod. Verbálními projevy popírá pachatelovu vinu, minimalizuje 

následky a nevěří v možnost účinné pomoci. Oběť nedokáže ventilovat hněv a jiné 

emociální prožitky, oběť se často identifikuje s pachatelem. (Bednářová, Macková, 

Prokešová, 2006). 

 

Pachatel domácího násilí může být muž i žena. Rovněž jimi mohou být dospělé 

děti páchající domácí násilí na svých rodičích – seniorech. V této práci však 

pracujeme výhradně s mužskými pachateli, kteří páchají domácí násilí na svých 

partnerkách či manželkách. 

Domácího násilí se dopouštějí různé osobnosti, resp. osobnostní typy. „Rámcově 

lze pouze vymezit okruh rizikových faktorů a vlastností, které vybavují člověka větší 

připraveností chovat se agresivně nebo mohou být spouštěcím mechanismem vzniku 

násilného chování.“ (Bednářová, Macková, Prokešová, 2006) K těmto faktorům lze 

řadit (dle Bednářová, Macková, Prokešová, 2006): 

- Anomálie osobnosti. Pachatelé jsou emočně nestabilní a mají vyšší míru 

agresivity. Agrese je mířená nejen proti ženám, ale obecně proti blízkým 

lidem. Pachatelé nemají dostatečné sociální zábrany. 

- Transgenerační přenos agresivního jednání. Pachatelé mají zkušenost 

z dětství, která z násilí činí běžný způsob chování. Převzaté násilné vzorce 

chování tak uplatňují jako normu, díky níž dosahují svých cílů. 

- Alkohol, drogová závislost. Alkohol a drogy fungují jako spouštěč násilí u 

osob, které k násilí mají sklon. 

- Vliv nepříznivých okolností. Partner se stává násilným až po prožití zátěžové 

události/událostí. Negativní změnu působí sociální stres, který z násilí učiní 

řešení stresové situace. 

- Psychiatrické diagnózy. Domácí násilí mohou spustit psychiatrické diagnózy 

jako například psychopatie nebo sexuální deviace. (Bednářová, Macková, 
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Prokešová, 2006) 

Čírtková (2008) považuje za nejvhodnější jednoduchou a srozumitelnou 

klasifikaci, která se ustálila na základě diskusí expertů. Tato klasifikace dělí osoby 

páchající domácí násilí do čtyř kategorií:  

- Osoba dvojí tváře bez výrazných příznaků psychopatologie 

- Obecně násilná osoba 

- Násilník, u kterého dominují problémy závislosti 

- Násilník s psychickou zátěží (Čírtková, 2008) 

Tato klasifikace je natolik názorná a srozumitelná, že může být využita 

v různých oborech i profesích. Danou klasifikaci je možné využít pro stanovení 

základních postupů při intervenci v rodině nebo při poradenství oběti domácího 

násilí. Pomocí klasifikace lze odhadnout míru rizika domácího násilí na základě 

motivace pachatele. (Čírtková, 2008) „S psychologickými studiemi zkoumajícími 

základní typy pachatelů domácího násilí se tato klasifikace shoduje v tom, že 

osobnostní problémy (psychopatologii) násilníka považuje za rizikové faktory 

predikující vyšší rizikovost domácího násilí.“ (Čírtková, 2008:40) 

 

Svědek domácího násilí je v předkládané práci chápán jako dítě, které je 

domácímu násilí přítomno. Bílý kruh bezpečí, který poskytuje pomoc obětem 

trestných činů, uvádí, že domácímu násilí je až v 80 % přítomno dítě jakožto 

svědek.
23

 Avšak i „pouhá“ přítomnost dítěte domácímu násilí negativně ovlivňuje 

jeho psychosociální vývoj, jeho utvářející se osobnost. (Marvánová-Vargová, 

Pokorná, Toufarová, 2008)  „Rodina má základní význam pro vývoj člověka. Chování 

dospělých v rodině pak zásadním způsobem ovlivňuje vývoj lidské osobnosti v celém 

jejím spektru. Psychosociální vývoj dítěte je násilím v rodině ohrožován a 

poškozován.“ (Bednářová, Macková, Prokešová, 2006:39) Dítě totiž přebírá vzorce 

jednání a násilné chování později chápe jako prostředek k udržení převahy. Případně 

dítě přebírá vzorec submisivního jednání. Praxe ukazuje, že dívky se většinou 

identifikují s obětí a učí se násilné chování tolerovat, zatímco chlapci přenáší násilné 

chování v dospělosti do svých vlastních rodin. (Bednářová, Macková, Prokešová, 

2006) Tomu odpovídá i tvrzení Hronové (2007)
24

, která uvádí, že dívky trpí převážně 

vnitřními potížemi, jako jsou deprese a somatické potíže, mají nízkou sebeúctu a 

sebedůvěru, zatímco chlapci vykazují spíše problémy vnější, například agresi. 

                                                 
23

 Zdroj: www.bkb.cz  
24

 Dostupné z: http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/ROSA_statistika_za_2006.pdf  

http://www.bkb.cz/
http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/ROSA_statistika_za_2006.pdf
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(Hronová, 2007) 

Zásadním problémem je především bezbrannost dítěte, které nedokáže situaci 

reálně vyhodnotit a postrádá prostředky, jimiž by se mohlo účinně bránit. Je také 

vysoce pravděpodobné, že v rodině, kde dochází k domácímu násilí, bude zraněno 

také dítě. (Bednářová, Macková, Prokešová, 2006) Další velmi problematickou 

skutečností je, že matka, která má dítěti nabízet emocionální jistoty a pozornost, toho 

není schopna. Mnohdy navíc s dítětem řeší samotné domácí násilí, což dítě nemůže 

být schopno pochopit a vyhodnotit. Dítě tudíž postrádá prostor, kde by mohlo řešit 

své vlastní pocity a prožívání. (Bednářová, Macková, Prokešová, 2006). 

 

Sociálně právní ochrana dětí „je cílená činnost, která zahrnuje zejména 

zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných 

zájmů dítěte a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.“ 

(Špeciánová, 2007:10) Sociálně právní ochrana dětí je upravena především zákonem 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Sociálně právní ochranu dětí zajišťují obecní úřady s rozšířenou působností, obecní 

úřady, krajské úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí.
25

 

Sociálně právní ochrana dětí zahrnuje činnost preventivní a poradenskou a dále 

zahrnuje opatření na ochranu dětí. Opatření na ochranu dětí vykonávají obecní úřady 

s rozšířenou působností, které jsou oprávněny podat soudu návrhy na (dle 

Špeciánová, 2007:24): 

- rozhodnutí o splnění podmínky osvojení, které se zakládá na skutečnosti, že 

rodiče o své dítě neprojevují zájem 

- omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího 

výkonu 

- na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy 

- na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Obecní úřady nebo soudy dále rozhodují o výchovných opatřeních. A dále 

obecní úřady podávají soudům podněty, které se týkají výchovy dětí. (Špeciánová, 

2007)  

 

Interdisciplinární spolupráce je „spolupráce subjektů na místní i celostátní 

úrovni“ (Šedivá a kol., 2007:9). Tento typ spolupráce by měl umožnit především 
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 Zdroj: www.mpsv.cz  

http://www.mpsv.cz/
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včasné rozpoznání případů domácího násilí a následně také jejich systémové a 

efektivní řešení. (Blíže viz Šedivá a kol., 2007) 

Mezi odborníky v oblasti domácího násilí
26

 panuje shoda ohledně přístupu 

k řešení případů domácího násilí. Praxe jednoznačně potvrzuje, že k efektivnímu 

řešení takových případů je zapotřebí interdisciplinárního přístupu. Tento přístup 

vyžaduje vzájemnou součinnost, spolupráci a informovanost zainteresovaných 

subjektů, kterými jsou jak instituce, tak organizace. (Šedivá a kol., 2007)  

Interdisciplinární přístup má několik nesporných výhod. Systém dané 

mezioborové spolupráce je koordinován, přičemž tato spolupráce je založena na 

společné metodice. Je tak vytvořen postup pro jednotlivé organizace, i pro 

interdisciplinární tým. Jednotliví pracovníci si prostřednictvím školení a kurzů 

zvyšují svou kvalifikaci a své kompetence. Kurzy a školení absolvují pracovníci 

všech zúčastněných subjektů. V neposlední řadě je přínosem zapojení do 

interdisciplinární spolupráce zkvalitnění služby každé zúčastněné 

organizace/instituce, přičemž se zlepší také jejich vnímání ze stran veřejnosti. 

(Šedivá a kol., 2007) 

„Domácí násilí je nejrozšířenější formou násilí ve světě a zároveň je násilím 

nejméně kontrolovaným. Spolupráce všech složek (institucí a organizací), které 

mohou případy domácího násilí detekovat a spolu s dalšími složkami napříč obory 

včas řešit, je tedy nesmírně důležitá.“ (Šedivá a kol., 2007:7,8) Úspěchem v této 

oblasti je v České republice přijetí zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé 

zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Ten jasně definuje složky, které 

mají ze zákona povinnost výměny informací, tedy jakési základny mezioborové 

spolupráce v případech domácího násilí. Jsou jimi Policie České republiky, orgány 

sociálně právní ochrany dětí a intervenční centra. Aby spolupráce byla skutečně 

efektivní, je však potřeba podle Šedivé a kol. (2007) zapojit i další subjekty 

regionální a místní samosprávy (obecní policie, sociální odbory, zdravotnická 

zařízení, azylová zařízení, krizové linky a centra a jiné poradny pro pomoc rodinám), 

orgány státní správy (soudy, probační a mediační služba, státní zdravotnická 

zařízení), a dalších soukromé subjekty a nestátní organizace (psychologové, lékaři, 

azylové domy, specializované poradny, apod.). (Šedivá a kol., 2007) 

Sociální služby zaměřené na problematiku domácího násilí nám seznam 

zúčastněných ještě rozšíří. Přehled těchto služeb nabízejí Bednářová, Macková, 

Prokešová (2006). Formy pomoci osobám zažívajícím domácí násilí mají více 

                                                 
26

 Zdroj: www.bkb.cz, www.koordona.cz, www.rosa-os.cz  

http://www.bkb.cz/
http://www.koordona.cz/
http://www.rosa-os.cz/
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úrovní, začínající anonymním poradenstvím a konče dlouhodobou intenzivní terapií. 

Tato pomoc zahrnuje (převzato z Bednářová, Macková, Prokešová, 2006): 

- Telefonická krizová linka (nepřetržitá služba na telefonu) 

- Internetové poradenství (poskytování konkrétních rad prostřednictvím e-

mailu nebo webových stránek) 

- Krizová pomoc, krizová lůžka (okamžitá neodkladná pomoc v akutní krizové 

sociální situaci) 

- Kontaktní sociální práce v terénu (práce s oběťmi domácího násilí přímo 

v terénu) 

- Ambulantní pomoc (může se jednat o pomoc krátkodobou či dlouhodobou) 

- Pobytový program ve speciálním azylovém domě s utajenou adresou 

(dlouhodobá intenzivní práce s obětí a jejími dětmi spojená s poskytnutím 

bezpečného bydlení na určitou dobu)  

- Následná pomoc (služba navazující na pobytový program) 

Uvedené formy pomoci zpravidla poskytují následující služby (převzato 

z Bednářová, Macková, Prokešová, 2006): 

- Sociální poradenství 

- Právní poradenství 

- Psychologická pomoc a psychoterapie 

- Pedagogická pomoc 

- Socioterapeutická pomoc 

- Podpůrné programy (např. volnočasové, klubové, rekondiční) 

Šedivá a kol. (2007) popisují tři základní modely interdisciplinární spolupráce.  

1. Minimální zájem o řešení a spolupráci.  

V tomto případě je účinnost spolupráce velmi nízká. K výměně informací 

dochází pouze občasně a činnost jednotlivých organizací je zcela 

nekoordinovaná. Není řešena ani otázka pokrytí bílých míst v oblasti služeb 

pro osoby ohrožené domácím násilím. 

2. Zájem o řešení a spolupráci existuje, avšak chybí zde jednotící organizační 

rámec a systém. 

V tomto případě lze účinnost spolupráce zhodnotit jako střední. Společné 

projekty a vzájemná spolupráce při řešení zjištěných případů vznikají ad hoc. 

Snaha o pokrytí bílých míst je nesystematická. 

3. Zavedení systému interdisciplinární spolupráce, k němuž poskytuje 

Metodický rámec interdisciplinární spolupráce na místní úrovni při řešení 
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případů domácího násilí (2007) návod. 

Účinnost spolupráce v těchto případech je velmi vysoká. Výměna informací 

funguje na základě dlouhodobé úzké součinnosti, mezi pracovníky 

účastnických organizací jsou pevné kontakty a zapojené organizace vytvářejí 

jasnou strukturu. Postup zapojených organizací je průběžně kontrolován a 

organizace mezi sebou znají povinnosti a oprávnění organizací ostatních. 

Reakce na zjištěné domácí násilí a jeho řešení probíhá uvnitř integrovaného 

systému. Tato platforma také hledá společné systémové řešení pokrytí. 

(Šedivá a kol., 2007) 
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4. Statistiky v oblasti domácího násilí v ČR 

Alespoň jednou během svého života zažilo násilí v partnerském vztahu 37,7 % 

žen. (Pikálková, 2004) Tentýž výzkum (Pikálková, 2004) uvádí, že 32 % až 34 % žen 

má zkušenost s vyhrožováním fyzickým ublížením, dále tyto ženy zažily strkání, 

pevné sevření, kroucení rukou nebo tahání za vlasy. Tyto typy násilí patří ještě 

společně s fackou, kopáním, kousáním a údery pěstí mezi typy násilí, které ženy 

v rámci tohoto výzkumu uváděly nejčastěji. 28 % žen uvedlo také osahávání. „Těžké 

formy násilí jako škrcení / popálení a použití nebo pistole, včetně vyhrožování použití 

nože, pistole, uvedlo okolo 5 % žen, avšak např. vynucený sexuální styk zmínilo již 

přes 7 % žen ze strany partnera (…).“ (Pikálková, 2004:51) 

Statistiky v oblasti dětských svědectví partnerského násilí uvádí například 

Mezinárodní výzkum násilí na ženách. Tento výzkum mj. zjišťoval, zda se děti oběti 

staly někdy svědky násilí ze strany partnera oběti. Téměř polovina žen uvádí, že si 

myslí, že jejich děti byly svědky partnerského násilí mezi nimi a jejich partnery. Toto 

číslo lze považovat za skutečně vysoké, obzvláště vzhledem ke skutečnosti, že 28,2 

% žen uvedlo, že děti nemají nebo v té době nežily ve společné domácnosti. 

(Pikálková, 2004) 

Všechny druhy odpovědí na danou otázku jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka č. 3: Statistika v oblasti dětských svědectví partnerského násilí 

Tabulka 14. Stalo se někdy, že Vaše děti byly svědky násilí ze strany Vašeho partnera? 
 
      abs.  % z těch, co zažily násilí (=717) 
             
 
Ano/Myslím, že ano     303    42,3  
Ne/Myslím, že ne     176    24,5  
Nemám děti/V té době se mnou žádné děti nežily  202    28,2  
Neví       12    1,7  
Neodpověděla      24    3,3  
            
 
Celkem žen, které zažily násilí    717    100,0  
Celkem žen      1 980 
            

Zdroj: Pikálková (2004:61) 

Pikálková (2004) dále uvádí, že 91,1 % žen, které zažily násilí v partnerském 

vztahu, násilný incident neohlásil na policii. Jako hlavní důvody se objevovalo, že se 

žena svěřila kamarádce, sama se s tím vyrovnala, incident nebyl dost závažný, nebo 

že se incident nikdy předtím nestal. Objevuje se stud a pocit vlastní viny za daný 

incident. Zajímavé je zjištění, že se mnohem častěji objevovala odpověď, že by 
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„policie nic neudělala“, než odpověď že by „policie nic nezmohla“ – „jako by mezi 

ženami převládalo přesvědčení, že policie není ani tak neschopná jako spíše 

neochotná či nepřipravená „něco udělat““ (Pikálková, 2004:68). 

Podobně jako nehlášení incidentu policii, ukazuje i další číslo na vysokou latenci 

partnerského násilí. Je jím 84,5 % záporných odpovědí na otázku, zda ženy někdy 

kontaktovaly v souvislosti s násilným incidentem nějakou organizaci zaměřenou na 

pomoc obětem násilí (Pikálková, 2004).  

Občanské sdružení ROSA nabízí aktuální statistiky za rok 2011. Zajímavým 

zjištěním je, že 100 % žen, které se na o.s. ROSA obrátily, zažily psychické násilí, a 

to nejčastěji ve formě ponižování, shazování či zesměšňování. Tyto ženy zažívají 

taktéž vulgární nadávky, kontrolu ze strany partnera a omezování. Partner kontroluje 

styky oběti, ať již s rodinou nebo s přáteli, které jí často úplně zakazuje. Některé 

oběti dokonce nesmí chodit do práce, a pokud ano, jsou sledovány a kontrolovány 

cestou do práce a z práce. Partner oběti dokonce odposlouchává telefon nebo si oběť 

natáčí. Oběť musí plnit partnerovy příkazy a zákazy. Není neobvyklé ani 

vyhrožování zabitím nebo sebevraždou, podobně vyhrožování sebráním dětí. 

(Vavroňová, Hronová, 2012) Psychické násilí zažilo 77,3 % žen, ekonomické násilí 

zažilo 66,5 % žen a 40 % žen zažilo násilí sexuální (Vavroňová, Hronová, 2012). 

Velmi alarmující jsou údaje občanského sdružení ROSA týkající se svědectví 

dětí domácímu násilí (viz graf č.1). 

Graf č. 1: Děti svědci domácího násilí 

91,50%

8,50%

děti svědci domácího násilí

nejsou svědky nebo údaj chybí

       Zdroj: Vavroňová, Hronová (2012:13) 

Vavroňová s Hronovou (2012) rovněž poukazují na skutečnost, že samotné 

svědectví násilného aktu na matce je pro dítě velmi traumatizující, a to mnohdy více 

než kdyby bylo násilným rodičem napadeno samo dítě. Proto vnímají takové dítě 

jako oběť násilí. Tyto děti jsou přítomny jak násilí psychickému, v podobě nadávek a 
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ponižování, jež je pácháno na jejich matce, ale rovněž jsou přítomny fyzickým 

útokům ze strany pachatele. (Vavroňová, Hronová, 2012) 

Důležitá statistická data poskytují také počty institutu vykázání, což je nástroj 

přijatý k řešení případů domácího násilí. Institut vykázání byl uveden v platnost 

zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 

domácím násilím. Vykázání představuje preventivní opatření, které má zvýšit 

ochranu osob, které jsou domácím násilím ohroženy. Vykázání lze uložit, aniž by 

byla zohledněna případná trestněprávní kvalifikace jednání toho, kdo násilí páchal. 

„Jinými slovy řečeno policie násilnou osobu vykáže vždy tehdy, zjistí-li, že se v dané 

věci jedná o případ domácího násilí. Současně pak může být jednání násilné osoby 

vyšetřováno v rámci trestního řízení, lze-li jednání násilné osoby kvalifikovat jako 

trestný čin, případně, nedosáhlo-li jednání násilné osoby intenzity trestného činu, je 

prováděno přestupkové řízení.“
27

 

Údaje o počtu vykázání v letech 2007 – 2011
28

 dokládají, že počet vykázání má, 

až na výjimku v roce 2007, vzestupnou tendenci.  

Tabulka č. 4: Institut vykázání 

Rok Počet vykázání 

2007 862 

2008 679 

2009 778 

2010 1058 

2011 1430 

Data převzata z: http://www.domacinasili.cz/files/index.php?id=32  

Z uvedených statistik lze vyvodit, že institut vykázání se stal fungujícím 

nástrojem řešícím domácí násilí. Jeho dopad je však omezen pouze na určitou oblast 

a určitou dobu, je tedy potřeba tento nástroj považovat za jeden z mnoha nástrojů, 

které mohou domácí násilí účinně řešit.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx  
28

 Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/files/index.php?id=32  

http://www.domacinasili.cz/files/index.php?id=32
http://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx
http://www.domacinasili.cz/files/index.php?id=32
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5. Legislativní a koncepční vymezení oblasti 

domácího násilí v ČR 

Z odborné literatury a rozhovorů, které byly uskutečněny s pracovnicemi orgánů 

sociálně právní ochrany děti, jasně vyplývá, že hlavními právními normami, jimiž se 

tyto pracovnice řídí, jsou novelizovaný zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Pozornost v této části 

věnuji také zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany 

před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů a Národnímu akčnímu plánu 

prevence domácího násilí na léta 2011-2014 společně s Národní strategií ochrany 

práv dětí. 

 

5.1 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů 

Paragraf 1 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů, definuje sociálně právní ochranu dětí zejména jako ochranu 

práva dítěte „na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte 

(…), působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení 

náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině“
29

. Z uvedeného jasně vyplývá, že orgán sociálně 

právní ochrany dětí vstupuje do situace tehdy, selhává-li rodina, která by měla být 

místem, kde je dítě v bezpečí a kde je zajištěn jeho příznivý citový i rozumový vývoj 

(Matoušek, 1997). 

Pro oblast domácího násilí je dále významný §6, který určuje, na které děti se 

sociální právní ochrana zejména zaměřuje. Odstavec g paragrafu 6 zde hovoří o 

dětech, které jsou „ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami 

odpovědnými za výchovu dítěte, (…)“
30

. I přesto, že fyzicky není ohroženo samotné 

dítě, jeho příznivý vývoj však v situaci domácího násilí ohrožen je, a tudíž je i takové 

dítě chápáno jako dítě týrané
31

.  

                                                 
29

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
30 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
31

 Council of Europe, Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states 

on the protection of women against violence [online] [04_01_2011] Dostupné z: 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=280915 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=280915
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Z rozhovorů vyplývá, že orgán sociálně právní ochrany dětí skutečně řeší 

případy domácí, kde jsou přítomny děti. Případy, kde dítě přítomno není, odkazuje na 

návazné služby. 

„Řešíme násilí v rodině v případě, že je v rodině přítomno dítě. Pokud se však 

setkáme s někým, kdo se v takové situaci nachází, poskytujeme samozřejmě základní 

poradenství i v případě, že dítě v rodině přítomno není. Odkazujeme tedy na služby, 

které domácí násilí řeší, jako je Policie ČR nebo neziskové organizace.“ (rozhovor 

Drozčáková) 

Děti, jsou-li toho schopny, mohou formulovat své názory k projednávané věci, a 

to i bez přítomnosti rodičů (§8)
32

. Pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí, 

nebo jiné pověřené orgány či osoby mohou tedy stávající situaci projednat přímo 

s dítětem samotným s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti.  

„S dětmi probíhá rozhovor v případě, že to umožňuje věk dítěte. V takových 

případech je nutné rozhovor přizpůsobit věku, což bývá mnohdy složité.“ (rozhovor 

Čípcová) 

„V případě dětských svědectví je nutný velmi citlivý přístup a jako nejvhodnější 

forma se jeví práce s psychologem, kterých je u nás bohužel nedostatek.“ 

(dotazníkové šetření) 

Matky, které jsou oběťmi domácího násilí, mohou samy požádat orgán sociálně 

právní ochrany dětí požádat o pomoc (§9), a tyto orgány jsou povinny jim v rozsahu 

své působnosti poskytnout pomoc.
33

 Podle teorie naučené bezmocnosti (Gilbert, 

1992) lze však předpokládat, že počet matek, které se na orgán sociálně právní 

ochrany dětí obrátí, nebude mnoho. Teorie naučené bezmocnosti totiž předpokládá, 

že oběť zaujme nakonec pasivní postoj vzhledem ke skutečnosti, že se jí daná situace 

jeví jako bezvýchodná. (Gilbert, 1992) 

Část třetí zákona o sociálně právní ochrany dětí definuje opatření sociálně právní 

ochrany. Definována je preventivní a poradenská činnost.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může například rodiči uložit 

povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud dítě takovou pomoc nezbytně 

potřebuje, nebo pokud rodiče nevyužili takovou pomoc pro řešení problémů v rodině, 

které dítě ohrožují (§12).
34

 Obecní úřady obce s rozšířenou působností jsou rovněž 

oprávněny ukládat výchovná opatření v podobě napomenutí, stanovení dohledu nad 
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dítětem, zákazu určitých činností (§13).
35

 

Pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí hodnotí velmi pozitivně 

v souvislosti s těmito možnostmi sílu instituce. „Obecně hraje roli síla instituce, kdy 

máme možnost represe. Můžeme využít správní řízení, po kterém může následovat 

přestupkové řízení, a nakonec soudní řízení.“ (rozhovor Čípcová) 

Nevedou-li výchovná opatření k nápravě, může soud dítě z péče rodičů dočasně 

odejmout (§13a).
36

 Soud může dítě umístit do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, není-li možné mu jiným způsobem zajistit ochranu (§13a), přičemž rodičům 

může být uložena povinnost využít odbornou pomoc, aby vztahy v rodině 

napravily.
37

 Doba uloženého výchovného opatření nesmí nepřetržitě trvat déle než 6 

měsíců.  

„Dítě je možné umístit například do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc. Zde může být po dohodě s rodiči umístěno na dobu tří měsíců, při 

předběžném opatření až na šest měsíců. (…) Problémem je však velká vzdálenost 

těchto zařízení.“ (rozhovor Čípcová) 

„V praxi se často setkáváme s matkami, které nechtějí svou situace řešit, a díky 

tomu jim musíme sdělit, že v případě, že bude dítě nadále takto ohrožovat, tím, že ho 

bude vystavovat dalšímu násilí, tak jí můžeme udělit sankci, uložit jí napomenutí 

nebo na ni podat trestní oznámení za porušení rodičovské povinnosti. Dítě je pak 

možno i z rodiny odebrat.“ (rozhovor Drozčáková) 

Návrhy, které může orgán sociálně právní ochrany dětí podat k soudu, 

související s domácím násilím, jsou následující: na omezení nebo zbavení rodičovské 

zodpovědnosti nebo její pozastavení, na nařízení ústavní výchovy, dále na svěření 

dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na svěření dítěte do 

pěstounské péče a na nařízení výchovného opatření. U posledních čtyř návrhů mohou 

tyto orgány rovněž navrhnout prodloužení nebo zrušení. U všech návrhů je orgán 

sociálně právní ochrany dětí povinen s rodiči projednat jejich práva a povinnosti. 

Podobně u případových konferencí projednává s rodiči důvod podání návrhu. (§14)
38

 

Paragraf 16 uvádí, že je-li ohrožen příznivý vývoj dítěte, musí orgán sociálně 

právní ochrany dětí neprodleně podat soudu návrh na předběžné opatření.
39

 Více viz 

občanský soudní řád. Zákon dále definuje konkrétní postupy orgánů sociálně právní 
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ochrany dětí, včetně obsahů náležité dokumentace. Zde však pracovníci orgánu 

sociálně právní ochrany dětí spatřují slabá místa. „Ano, domnívám, (pozn. autorky: 

domnívá, že jsou v současném systému slabá místa), a to vzhledem k tomu, že práce 

se velmi zdržuje papírováním v podobě sepisování všech žádostí, potvrzení, záznamů, 

apod.“ (rozhovor Bodorová) 

 Zákon také dále určuje povinnosti orgánu sociálně právní ochrany při uložení 

ústavní nebo ochranné výchovy (§29), jako například sledování vývoje dítěte, 

přičemž ústavní zařízení musí orgánu sociálně právní ochrany dětí tyto povinnosti 

umožnit splnit.
40

 

Hlava pátá stanovuje, že starosta obce s rozšířenou působností zřizuje komisi pro 

sociálně právní ochranu dětí jako zvláštní orgán obce (§38).
41

 Tato komise mj. 

navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu dětí a 

projednává jednotlivé případy, například v rámci pořádaných případových 

konferencí. K jednání komise se dle potřeby přizvou dítě, rodiče, zástupci 

zdravotních služeb, škol, občanských sdružení, apod., soudci, státní zástupci či jiné 

fyzické osoby, je-li to účelné. (§38)
42

 Hejtman kraje na úseku sociálně právní 

ochrany dětí poradní sbor, který spolupracuje mj. na vytváření programů a koncepcí 

(§38a).
43

 Poradní sbor zřizuje také ministerstvo práce a sociálních věcí (§38b).
44

  

Čtvrtá část definuje zařízení sociální právní ochrany, jimiž jsou zařízení 

odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc a výchovně rekreační tábory pro děti. (§39)
45

 

Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být dítě umístěno na základě 

rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu s rozšířenou působností, žádosti 

zákonného zástupce dítěte, nebo požádá-li o to dítě samotné. 

Část pátá zákona velmi podrobně vymezuje pěstounskou péči, její dávky a další 

související náležitosti. Část šestá vymezuje poskytování sociálně právní ochrany 

pověřenými osobami. Pověřených osob ovšem není dostatek, jak z rozhovorů 

vyplývá. „(…) rozhodně bychom využili více neziskových organizací, které by byly 

pověřeny k výkonu sociálně právní ochrany dětí, abychom mohli část práce přenést 

na ně a mohli se více soustředit například na složitější případy.“ (rozhovor 

Drozčáková) Přičemž v rozhovorech se opakovaně vyskytuje tvrzení o obecném 
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nedostatku nestátních neziskových organizací a dalších návazných služeb. 

Část devátá vymezuje správní delikty. Přestupku se tak dle zákona dopustí rodič, 

který nesplní orgánem uloženou povinnost zúčastnit se mediace či rodinné terapie, 

nebo nevyužije-li nařízenou odbornou poradenskou pomoc (§59a).
46

 

  

5.2 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

Z nového občanského zákoníku, který vešel v účinnost 1. ledna 2014, se věnuji 

pouze druhé části, která upravuje oblast rodinného práva, čímž inkorporoval dřívější 

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, který je významný pro 

řešenou problematiku. 

Za významnou lze považovat již hlavu první, která upravuje vztahy mezi 

manželi. Hlavním účelem manželství je podle §655 „založení rodiny, řádná výchova 

dětí a vzájemná podpora a pomoc“.
47

 §687 stanovuje povinnost společně pečovat o 

děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.
48

 Zdravé rodinné prostředí je pro vývoj 

dítěte naprosto klíčové. Například Vaníčková (1995) definuje rodinu jako zásadního 

činitele pro tvorbu osobnosti dítěte. Není-li toto přirozené prostředí pro učení se 

výkladových vzorců světa v pořádku, vznikají různé odchylky a deformace 

v osobnosti dítěte. (Vaníčková, 1995) 

V novém občanském zákoníku se nově objevují zvláštní ustanovení proti 

domácímu násilí, které definují §751, §752 a §753, které navazují na institut 

vykázání a uvádějí možnost omezení nebo vyloučení práva na bydlení ve společném 

domě nebo bytě manželů. Dále je stanovena možnost domáhat se ochrany proti 

domácímu násilí i jiným osobám, které s manželi ve společné domácnosti bydlí.
49

 

Hlava druhá druhé části občanského zákoníku se věnuje příbuzenství a 

švagrovství, přičemž díl druhý určuje právě poměry mezi rodiči a dětmi. §855 

stanovuje, že „účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného 

prospěchu dítěte“.
50

 §858 stanovuje rodičovskou odpovědnost, která obsahuje 

povinnosti a práva rodičů spočívající v takové péči o dítě, která umožní jeho 

odpovídající tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, bude chránit jeho zdraví. 

Rodiče mají dítě chránit a udržovat s ním osobního styk, zajistit jeho výchovu a 
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vzdělání, určit místo jeho bydliště. Dále rodiče dítě zastupují a spravují jeho jmění.
51

 

Rodič má být dítěti svým životem a chováním příkladem (§884).
52

 Teorie věnující se 

domácímu násilí jasně dokládají, že děti přebírají vzorce chování ze své rodiny, a to i 

v případě, že je rodina zasažena domácím násilím. Leinonen (2003) uvádí rozdíly 

mezi chlapci a dívkami, kteří jsou domácímu násilí vystaveni. Chlapci podle něj 

projevují agresi a hyperaktivitu, mnohdy doplněnou o antisociální či nepozorné 

chování. Dívky naopak trpí spíše úzkostí či stažením se do sebe. (Leinonen, 2003) 

Zákon stanovuje, že na výchově se dítěte se podílí i manžel, který není otcem 

dítěte, žije-li s dítětem ve společné domácnosti (§885).
53

  

§888 stanovuje, že je-li dítě v péči pouze jednoho rodiče, má právo na styk 

s druhým rodičem, a to v takovém rozsahu, který je v zájmu dítěte. Stejné právo na 

styk s dítětem nelze upřít ani rodiči, pokud soud takový styk neomezí nebo 

nezakáže.
54

 „(…) soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu 

má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, 

který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk 

dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v 

potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.“
55

 Takové stanovení 

povinného styku s rodičem však může být v případech domácího násilí značně 

kontraproduktivní. Na druhou stranu má soud možnost styk s rodičem také omezit či 

úplně zakázat. V případě, že je rodina dysfunkční a styk s otcem je pro dítě spíše 

stresujícím, může tuto situaci řešit již orgán sociálně právní ochrany dětí. „Můžeme 

podat návrh na zákaz styku otce s dětmi a ustavit nás opatrovníkem dítěte.“ 

(rozhovor Drozčáková) 

Významný je také §924 uvádějící, že nachází-li se dítě v situaci bez dostatečné 

řádné péče, nebo je-li ohrožen život či příznivý vývoj dítěte, případně jsou-li 

ohroženy jeho důležité zájmy, „soud upraví předběžně poměry dítěte na nezbytně 

nutnou dobu; rozhodnutí soudu nepřekáží, pokud dítě není řádně zastoupeno.“
56

 

§928 potom umožňuje ustavit poručníka, zastupujícího dítě. Není-li možné 

poručníka ustanovit, je ustanoven veřejný poručník, kterým je orgán sociálně právní 

ochrany dětí (§929).
57

 V případech domácího násilí se tak může stát, dochází-li ke 
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střetu zájmu dítěte a rodiče/-ů. Přestože matka má zájem na řešení situace ve 

prospěch dítěte, často se k násilnému partnerovi vrací, čímž k takovému střetu zájmů 

dochází. 

„Problémem potom je, že vrátí-li se matka do rodiny, kde dochází k domácímu 

násilí, kterému je dítě tak nadále vystaveno. V takovou chvíli je oběť tím, kdo 

ohrožuje dítě a klientky tak bývají varovány, že může dojít až k odebrání dítěte. 

Bohužel, oběti domácího násilí se k partnerům velmi často opakovaně vrací.“ 

(rozhovor Čípcová) 

Zákon stanovuje, že rodičovská odpovědnost zaniká nabytím zletilosti dítěte 

(§856), anebo může rozsah a trvání rodičovské odpovědnosti změnit jen soud (§858), 

nevykonává-li rodič řádně své povinnosti, nebo je závažným způsobem zanedbává.
58

 

V případech domácího násilí může dojít i k situaci, kdy je dítě nutné z rodiny 

odebrat. Potom soud může nezletilé dítě svěřit do péče i jiné fyzické osobě, přičemž 

většinou se tato hledá mezi příbuznými (§953, §954).
59

 Dítě může být svěřeno také 

do pěstounské péče (§958), mající stejně jako svěření dítěte do péče jiné osoby 

přednost před ústavní výchovou. §971 stanovuje další možností umístění dítěte, je-li 

jeho výchova vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, jsou jimi 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ústavní výchova.
60

 Všechny tyto 

úkony probíhají ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí. 

 

5.3 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

II. část občanského soudního řádu, hlava druhá, vymezuje předběžné opatření, 

které jsou orgány sociální právní ochrany dětí často nuceny využít ve prospěch 

ochrany dítěte. „Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné 

opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, 

že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.“ (§74 odst.1)
61

 Dále je stanovena 

příslušnost k soudu, náležitosti návrhu na předběžné opatření. Klíčová je pro práci 

orgánů sociálně právní ochrany dětí skutečnost, že o návrhu na předběžné opatření 

musí být rozhodnuto bezodkladně do 24 hodin.  

§ 76a uvádí, že ocitne-li se dítě bez jakékoli péče, v ohrožení života, nebo je-li 
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ohrožen jeho příznivý vývoj, nařídí předseda senátu prostřednictvím předběžného 

opatření jeho umístění do vhodného prostředí na nezbytně nutnou dobu.
62

 Takové 

předběžné opatření trvá po dobu jednoho měsíce od jeho vykonatelnosti, s výjimkou 

předběžného opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu. 

Trvání předběžného opatření může být prodlouženo, nesmí, až na zcela výjimečné 

případy, však přesáhnout dobu šesti měsíců.  

Pro dítě samotné je zásadní §100 (hlava první, III. část), který stanovuje, že je-li 

účastníkem řízení nezletilé dítě, které je schopno vyjádřit své názory, soud se snaží 

zjistit jeho stanovisko ve věci prostřednictvím výslechu.
63

 Tento paragraf lze 

považovat za významný především v případech svěřování dítěte do péče, kdy matka 

odchází od násilného partnera, který je otcem dítěte. Zde je zásadní zhodnotit dopady 

domácího násilí na dítě a rizika či přínosy dalšího kontaktu s násilným otcem. 

Občanským soudním řádem se rovněž řídí určení výchovy a výživy nezletilého 

dítěte v případě, že se po odhalení domácího násilí rodiče dítěte rozejdou a přestanou 

žít ve společné domácnosti.  

Občanský soudní řád navrhuje také možnosti smírčího řízení a možnost mediace 

podle zákona o mediaci nebo možnost sociálního poradenství podle zákona o 

sociálních službách. 

 

5.4 Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti ochrany před domácím násilím, ve znění pozdějších 

předpisů 

Hlavním přínosem tohoto zákona v oblasti domácího násilí je zavedení institutu 

vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Výkon rozhodnutí o vykázání ze 

společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným vymezuje §273b.
64

 

Vykázání nařizuje soud předběžným opatřením a zajistí jeho bezodkladný výkon. 

Vykázání ze společného obydlí obsahuje také odebrání klíčů a zákaz setkávání 

s označenou osobou, přičemž vykázaná osoba má možnost vyzvednutí si osobních 

věcí a věcí nutných k výkonu povolání.  

V dotazníkovém šetření bylo uvedeno, že „institut vykázání neradi používají 

policisté kvůli náročné administrativě při tomto výkonu“.  
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Institut vykázání uvádějí všichni účastníci rozhovoru jako významný nástroj při 

řešení případů domácího násilí. Přesto i tento nástroj má svá slabá místa. „Slabým 

místem je nemožnost zabránit jejich (pozn. autorky: míněno dítětem, které jsou 

svědky domácího násilí) dalšímu styku s agresorem. Nejčastěji dochází k násilí ze 

strany otce na matku, kdy však orgán sociálně právní ochrany nemá možnost ovlivnit 

ukončení jejich společného soužití, a okamžitě tak zabránit možnosti, že dítě bude 

domácímu násilí znovu vystaveno. Agresor bývá povětšinou vykázán příslušníkem 

Policie ČR, a to na dobu nejméně deseti dnů, to je ale často porušováno ze strany 

agresora i oběti. Orgán sociálně právní ochrany dětí není oprávněn podat návrh na 

nařízení předběžného opatření podle §76b, tedy přiblížení agresora k oběti, a 

potažmo dítěti. Tento návrh může podat pouze samotná oběť, která tak mnohdy 

neučiní.“ (rozhovor Bodorová) 

 

5.5 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-

2014 

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014 vznikl jako 

reakce na absenci koncepčního řešení problematiky domácího násilí. Absence 

takového řešení, jak sama zpráva uvádí, má negativní dopady na ekonomiku státu 

v podobě vyšších nákladů například na zdravotnictví, sociální oblast nebo justiční 

systém. Národní akční plán navrhuje hlavní cíle a k nim následně příslušná konkrétní 

opatření. „Základním cílem Národního akčního plánu je realizovat adekvátně a 

efektivně postupy pro předcházení a eliminaci domácího násilí tak, aby jeho oběti 

nemusely čelit porušování svých základních lidských práv a mohly žít bezpečně, 

svobodně, důstojně a bez jakéhokoliv ohrožení.“ (s. 7)
65

 

Hlavní cíle plánu se týkají těchto oblastí: 

- Podpora osob ohrožených domácím násilím 

- Děti ohrožené domácím násilím 

- Práce s násilnými osobami 

- Vzdělávání a interdisciplinární spolupráce 

- Společnost a domácí násilí 

- Analýzy a studie 

- Legislativa 
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Z uvedených oblastí vyplývá, že je na příčiny domácího násilí je nutné působit 

ze všech rovin, tedy z makrosystému, exosystému, mikrosystému i ontogenetické 

roviny. Strategické cíle se zaměřují především na dostupnost a efektivnost 

podpůrných služeb, zlepšení legislativní ochrany obětí a svědků, zajištění sociálních 

a terapeutických služeb pro pachatele. Cílem je rovněž vytvořit kontinuální 

vzdělávání na bázi interdisciplinární spolupráce.  

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014 je dokladem 

reálného zájmu politiků o problematiku domácího násilí.  

 

5.6 Národní strategie ochrany práv dětí 

Vláda České republiky schválila Národní strategii ochrany práv dětí usnesením 

č. 4 ze dne 4. ledna 2012. Přijetím strategie se vláda zavázala vytvořit funkční 

systém, který zajistí důslednou ochranu práv dětí a zároveň naplňování potřeb dětí. 

Tento systém bude vytvořen do roku 2018. Národní strategie ochrany práv dětí 

stanovuje základní principy tohoto systému. Definováno bylo šestnáct oblastí aktivit, 

které je potřeba naplnit. „Národní strategie ochrany práv dětí dále stanovila, že 

klíčové aktivity budou realizovány, monitorovány a vyhodnocovány na základě 

akčních plánů, které definují: 

a. aktivity, indikátory plnění, časové harmonogramy 

b. odpovědnost za plnění 

c. lidské a technické zdroje pro jejich realizaci 

d. finanční náklady realizace jednotlivých aktivit, zdroje financování a dopad na 

veřejné rozpočty 

e. změny legislativy potřebné pro realizaci cílů 

f. monitorovací mechanismus pro hodnocení postupu realizace a identifikace 

případných nedostatků plnění 

g. způsob zapojení občanské společnosti a dětí do realizace aktivit.“
66

  

Přijetí Národní strategie ochrany práv dětí je dokladem reálného politického 

zájmu na ochraně dětí v naší společnosti. 
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6. Aktéři v oblasti řešení domácího násilí 

Cílem této kapitoly je identifikovat klíčové aktéry, kteří v problematice 

domácího násilí vystupují. Na základě analýzy a zpracovaných výstupů 

z dotazníkového šetření bude zjištěno, kteří aktéři by mohli přispět k efektivnějšímu 

řešení případů domácího násilí, v nichž jsou děti svědky tohoto násilí. Identifikovány 

budou také komunikační kanály, kterými jednotliví aktéři komunikují, a bude 

zhodnocena efektivnost těchto komunikačních postupů. Kapitola také zahrnuje 

rychlou analýzu aktérů podle Veselého a Nekoly (2007). 

Kapitola věnující se aktérům vystupujícím v problematice domácího násilí je 

zpracována především z písemných a elektronických zdrojů, a dále jsou využity 

rozhovory s pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí a uskutečněné 

dotazníkové šetření.  

V úvodu kapitoly je nyní vhodné definovat pojem aktér, který je ústředním 

pojmem této kapitoly. Pojem aktér může označovat jednotlivce, skupiny nebo 

organizace, kteří jsou zkoumanou problematikou buďto sami ovlivněny, nebo ji sami 

mohou ovlivnit, případně mají na problému určitý zájem (Varvasovszky, Brugha, 

2000). Z takovéto definice jasně vyplývá, že aktérů v problematice domácího násilí 

bude velké množství, jelikož se jedná o velmi složitý společenský problém, jehož 

řešení vyžaduje komplexní přístup.  

Samotná analýza aktérů pak vyžaduje kromě definice jednotlivých aktérů také 

analyzovat a znát jejich jednání, záměry a zájem na realizaci určité politiky. Rovněž 

nelze opomenout jejich vzájemné vztahy, vlivy a v neposlední řadě zdroje, které 

mohou k realizaci či naopak k zabránění realizace využít. (Varvasovszky, Brugha, 

2000).  

 

6.1 Popis klíčových aktérů v problematice domácího násilí  

6.1.1 Děti, které jsou svědci domácího násilí 

Děti, které jsou svědky domácího násilí, jsou společně s týranou matkou těmi, 

kdo jsou probíhajícím domácím násilím jednoznačně nejvíce zasaženi. Jsou tedy 

nejvýznamnějšími aktéry v tom smyslu, že jsou situací domácího násilí nejvíce 

ovlivňováni. Vzhledem k nevyzrálosti osobnosti dětí, a tudíž malé schopnosti se 

s nastalou situací vyrovnat, lze zhodnotit, že psychické dopady mohou být horší a 

fatálnější než v případě samotných týraných žen. Protože jak uvádí Shore (1997) 
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kvalita vztahů mezi rodiči a dětmi významně ovlivňuje pozdější kvalitu vztahů 

samotných dětí. Problematická bývá později situace, kdy se matka rozhodne situaci 

řešit, nicméně dítě již poměry v rodině vnímá jako normu a realitu, a tudíž otcovo či 

druhovo jednání schvaluje, nebo přinejmenším nerozporuje (Bednářová, Macková, 

Prokešová, 2006). Pozice dětí je zhoršována také skutečností, že jsou často 

pachatelem využívány jako další prostředek k psychickému týrání matky 

(Bednářová, Macková, Prokešová, 2006).  

Na druhou stranu jsou právě tyto děti jen velmi nevýznamnými aktéry z hlediska 

možnosti změny, možnosti ovlivnit samotnou problematiku domácího násilí. V drtivé 

většině případů nemají děti, které jsou svědky domácího násilí, možnost změnit ani 

svou vlastní situaci. V praxi jsem se setkala s dětmi, které chtěly o domácím násilí 

v rodině někomu říci, ale i v případě že by skutečně překonaly strach, neměly se 

komu s danou situací svěřit. V dotazníkovém šetření se objevuje tvrzení, že „děti 

mluví o týrání nebo domácí násilí činěném na matce ve škole, v družině či jiném 

zájmovém kroužku. Jednou chlapec přišel přímo na Městskou policii.“  

Dotazníkové šetření ukázalo (otázka č. 3), že na orgány sociálně právní ochrany 

se děti samotné, které jsou svědky domácího násilí, obrátily pouze v necelém 1 % 

případů. Ovšem z počtu 31 respondentů jich 22 uvedlo, že se na jejich služby 

neobrátilo žádné dítě, které by samo bylo svědkem domácího násilí. 

Dítě v pozici aktéra můžeme vnímat jako aktéra, o kterého má stát povinnost se 

postarat v případě zjištění, že je dítě ohroženo domácím násilím, a rovněž je v pozici 

aktéra, o jehož budoucím osudu musí ve většině případů rozhodnout soud, na základě 

podnětů orgánu sociálně právní ochrany dětí, a to jak v případě, že matka se 

rozhodne v násilném vztahu setrvat, tak v případě, že se rozhodne z násilného vztahu 

odejít a otec chce uplatňovat svá rodičovská práva.  

6.1.2 Ženy, které jsou oběťmi domácího násilí 

Oběti domácího násilí, v případě této diplomové práce ženy, které mají jedno a 

více dětí, jsou podobně jako děti, které jsou svědky domácího násilí, aktéry, jichž se 

daná problematika velmi dotýká. Pro ženy, které jsou oběťmi domácího násilí, není 

snadné se rozhodnout a z násilného vztahu odejít. Odchod od partnera či manžela 

bývá velmi nesnadný a žena často již zpřetrhala vazby s přáteli či s rodinou, která by 

jí mohla nabídnout pomocnou ruku (Bednářová, Macková, Prokešová, 2006). Navíc 

odchod od násilného muže ztěžuje strach o vlastní život a o život dětí (Pikálková, 

2004). „Nutno si uvědomit, že jakmile se začne roztáčet kolo domácího násilí, 
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nedokáží zpravidla jejich protagonisté, tzn. ani agresor, ani oběť, sami přestat. 

Takový vztah potřebuje cílenou pomoc zvenku.“ (Bednářová, Macková, Prokešová, 

2006:50) 

Lze tedy konstatovat, že oběť domácího násilí je podobně jako dítě, které je 

svědkem takového násilí, aktérem, který je danou problematikou silně ovlivněn, ale 

nemá již zdroje, aby mohl problematiku sám ovlivňovat. Týraná žena však není jen 

aktérem, kterému je třeba zajistit pomoc, ale je rovněž aktérem, který je nucen svou 

situaci řešit, vzhledem ke skutečnosti, že dítě, které žije v rodině je považováno za 

dítě týrané, a není tedy možné, aby v takové situaci nadále setrvávalo. Žena je tedy 

pod tlakem ze strany násilného partnera a mnohdy zároveň ze strany orgánu sociálně 

právní ochrany dětí, který řeší především zájmy dítěte a nikoli zájmy matky. 

Možná i proto mají ženy obavu obrátit se na orgán sociálně právní ochrany dětí o 

pomoc. Z dotazníkového šetření vyplývá (otázka č. 2), že z celkového počtu 

řešených případů domácího násilí, ve kterých jsou děti svědci domácího násilí, 

vyhledala pomoc sama matka v 17 % případů. Respondenti ve čtyřech případech 

navíc dodávají, že matka přichází spíše na doporučení Policie ČR, která při domácím 

násilí zasahovala, než-li sama ze své vůle. Podobně hovoří také pracovnice orgánů 

sociálně právní ochrany dětí, které rovněž uvádějí, že k odhalení domácího násilí 

dochází především prostřednictvím Policie ČR. 

6.1.3 Muži, kteří jsou pachateli domácího násilí 

Pachatel domácího násilí je aktérem, který v zásadě nemá zájem na řešení dané 

problematiky. Pachatel týrá svou oběť, přičemž formy tohoto týrání mohou být 

různorodé, jak již bylo popsáno výše. Týráním své oběti si pachatel upevňuje svou 

stávající pozici a dokazuje si svou moc. V případě, že by pachatele oběť odpustila, by 

o svou pomyslnou moc přišel, a tudíž se snaží všemi možnými prostředky oběť 

přinutit, aby ve vztahu setrvala. Mnohdy k tomu využívá právě děti. 

Pachatel také ze současného systému, v rámci kterého je domácí násilí řešeno, 

velmi často vypadavá. Orgán sociálně právní ochrany dětí pracuje především 

s dítětem, které je svědkem domácího násilí, potažmo s matkou, nicméně 

s agresorem není orgán povinen pracovat. Dva respondenti v dotazníkovém šetření 

dokonce uvádějí, že s pachateli domácího násilí nepracují vůbec a žádné návazné 

služby jim nezprostředkovávají. Bodorová například uvádí, že se domnívá, „že práce 

s agresorem by měla být dlouhodobě vykonávána zejména ze strany Policie ČR. 

Orgán sociálně právní ochrany dětí by tak měl více prostoru pro práci s obětí. 
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Jedním z důvodů je také skutečnost, že agresorem je povětšinou muž a sociálním 

pracovníkem žena, kdy při řešení problému se i samotný sociální pracovník cítí 

ohrožen“. (rozhovor Bodorová) 

Roli pachatele lze sledovat i v Národním akčním plánu prevence domácího násilí 

na léta 2011-2014. Národní akční plán mimo jiné uvádí, že represe není jediným 

způsobem, jak násilné chování pachatelů eliminovat, a tudíž je potřeba také 

s pachateli pracovat na terapeutické bázi. „Sám pachatel násilí, po zásahu orgánů 

veřejné moci v případě spáchání násilí, se nachází vlastním přičiněním v náročné 

situaci a je vhodné mu rovněž zajistit psychologickou intervenci a další případnou 

asistenci, za účelem prevence protiprávního jednání nebo destruktivního řešení 

situace.“
67

   

6.1.4 Orgán sociálně právní ochrany dětí 

Orgán sociálně právní ochrany dětí je aktérem, který v problematice domácího 

násilí zaujímá velmi významné místo. Je aktérem, který danou problematiku 

v konkrétních případech řeší a zároveň je aktérem, který může dávat podněty 

k efektivnějšímu řešení problematiky domácího násilí. Orgán sociálně právní 

ochrany dětí je aktérem, který do řešení konkrétních případů domácího násilí 

vstupuje ve většině případů až po odhalení domácího násilí například Policií ČR. 

V menším množství případů se na orgán sociálně právní ochrany dětí obrací sama 

oběť domácího násilí, případně děti, které jsou svědky tohoto násilí.  

Orgán sociálně právní ochrany dětí tak již řeší případy domácího násilí ve stadiu, 

kdy je domácí násilí odhaleno. Orgán sociálně právní ochrany dětí má v tomto 

případě několik možností, jak postupovat a jak s danými účastníky pracovat. 

Optimálním postupem bývá využití interdisciplinární spolupráce s dalšími možnými 

aktéry, především z oblasti nestátních neziskových organizací a se zdravotnickými 

službami a odborníky, kteří jsou v daném místě dostupné.  

Místní dostupnost návazných služeb je však velmi problematická, jak uvádí 

například Bodorová: „Nejsou zajištěná kapacitně volná zařízení pro oběti domácího 

násilí, a když ano, pak vzdálená od místa bydliště, kdy nejsou finanční zdroje na 

zajištění dopravy, stravy a prvotních nákladů spojených s novým začátkem.“ 

(rozhovor Bodorová) 
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Zaměříme-li se přímo na děti, které jsou svědky domácího násilí, má velký 

význam pro postup orgánů sociálně právní ochrany dětí metodický pokyn č. 3/2010 

k postupu orgánů sociálně právní ochrany dětí v případech domácího násilí 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedním z cílů tohoto nařízení je vymezit orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, které jsou svědky domácího násilí za děti ohrožené. 

Díky tomuto nástroji jsou týrané matky častěji nuceny situaci domácího násilí řešit 

ve prospěch svého dítěte/svých dětí. Tento nástroj navazuje na Zákon č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Orgán sociálně právní ochrany dětí může mít velmi významnou iniciační roli 

vzhledem ke skutečnosti, že jsou povinni řídit se stávající legislativou a zároveň jsou 

v přímém pracovním styku s oběťmi i svědky domácího násilí. Právě přímá práce 

v oblasti domácího násilí umožňuje sledovat a definovat nejkritičtější místa 

stávajícího systému. Ne vždy však legislativa přímou práci pracovníků orgánů 

sociálně právní ochrany dětí ulehčuje. „V současné době se potýkám e s novým 

zákonem, který byl ušitý horkou jehlou. Navíc vešel v platnost 1.1.2013, přičemž 

školení probíhala až poté a měli jsme opravdu minimum času na seznámení se s ním. 

To považujeme za velký nedostatek.“ (rozhovor Čípcová) 

6.1.5 Policie České republiky a intervenční centra 

Policie České republiky je aktérem, který aktivně do problematiky domácího 

násilí vstupuje. Ve většině případů domácího násilí je to právě Policie České 

republiky, která případy domácího násilí odhalí. Při zásahu v rodině v případě 

domácího násilí potom příslušníci Policie ČR hlásí výskyt domácího násilí orgánům 

sociálně právní ochrany dětí, které následně zajišťují další postup. Hlášení o výskytu 

domácího násilí probíhá v rámci systému včasné intervence, což je meziresortní 

projekt, „jehož cílem je prevence rizika kriminálního vývoje dětí a mladistvých nebo 

jeho pokračování, ochrana dětí před trestnou činností, před týráním, zneužíváním a 

zanedbáváním a humanizace a debyrokratizace práce s dětským klientem a jeho 

rodinou“
68

. Informační systém systému včasné intervence potom „zajišťuje 

jednotlivé úrovně přístupu k informacím podle zákonných oprávnění jednotlivých 

subjektů systému péče o ohrožené děti“
69

. 

Kvalita vykonané práce závisí na profesionalitě každého jednotlivého policisty. 

                                                 
68

 Dostupné z: http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/system-vcasne-

intervence/system-vcasne-intervence-55cs.html  
69

 Dostupné z http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/system-vcasne-

intervence/system-vcasne-intervence-55cs.html 

http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/system-vcasne-intervence/system-vcasne-intervence-55cs.html
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/system-vcasne-intervence/system-vcasne-intervence-55cs.html
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/system-vcasne-intervence/system-vcasne-intervence-55cs.html
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/system-vcasne-intervence/system-vcasne-intervence-55cs.html
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„Ne všichni pracovníci policie nám přijdou erudovaní. Je znát rozdíl mezi policisty 

z obvodních oddělení a z kriminálky. Stalo se mi, že klientka se špatnou pověstí, která 

se k partnerovi neustále vracela, byla policisty na obvodním oddělení vyslýchána 

takovým způsobem, že ji to odradilo, a navíc jí dokonce špatně poradili, kdy ji 

odkazovali na policisty v jiném městě, kde kdysi žila, přestože trvalé bydliště měla 

v Chebu a k činu došlo také v Chebu. Je vidět, že nemáme jednotný přístup, chybí 

nám společný scénář přístupu.“ (rozhovor Drozčáková) 

Rovněž hraje známost s pracovníkem orgánu sociálně právní ochrany dětí. To 

potvrzují i uskutečněné rozhovory. „Aš je malé město a ke své osobě mohu uvést, že 

mám velmi dobré vztahy s příslušníky Policie ČR na místním oddělení, kdy toto dle 

mého názoru zajišťuje do určité míry vstřícnější reakce na mé žádosti o spolupráci. 

Obávám se, že v případě špatných vztahů mezi zaměstnanci orgánu sociálně právní 

ochrany dětí a příslušníků Policie ČR by spolupráce nebyla natolik funkční, že by 

došlo ke znevýhodnění klienta (oběti).“ (rozhovor Bodorová) 

Intervenční centra jsou podobně jako Policie ČR jedněmi z prvních aktérů, kteří 

do případů domácího násilí vstupují. „V intervenčních centrech je na základě 

vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc osobám ohroženým násilným 

chováním vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního 

záznamu o vykázání.“
70

 Intervenční centrum však může pomoc poskytnout i bez 

takového podnětu, a to na základě žádosti oběti domácího násilí. Podobně poskytuje 

pomoc bezodkladně poté, co se o případu domácího násilí dozví. Intervenční centra 

poskytují své služby bezplatně. Intervenční centra v České republice působí od ledna 

2007. Činnost intervenčních center definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany 

před domácím násilím.  

Intervenční centra jsou však dostupná pouze ve větších městech. Přesto, i takové 

lze řešit. Příkladem je zkušenost v Chebu. „Oceňujeme, že intervenční centrum 

funguje nyní v Chebu, i když jeden den v týdnu je zatím stále málo, ale to je zase o 

podpoře intervenčních center.“ (rozhovor Drozčáková) Přestože služba není zajištěna 

dostatečně, je situace o to lepší, že doposud byla intervenční centra pouze v Sokolově 

a v Karlových Varech, přičemž vzdálenost z Chebu do Sokolova je 30 km. U 

nejzápadnějších obcí se vzdálenost do Sokolova zvyšuje až na 60 km. 

                                                 
70

 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/4228  

http://www.mpsv.cz/cs/4228


65 

 

6.1.6 Soudy 

Aktérem v problematice domácího násilí jsou také soudy. Soudy jsou 

významným aktérem z hlediska dalšího fungování rodiny, ve které bylo domácí 

násilí odhaleno. Na základě podkladů od orgánů sociálně právní ochrany dětí a 

Policie ČR rozhodují o vykázání pachatele ze společného obydlí, o umístění dítěte do 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo upravují výchovu a výživu 

nezletilého dítěte. 

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 počítá s účastí 

soudů také u plnění strategického cíle Vytvoření systému kontinuálního vzdělávání na 

bázi interdisciplinární spolupráce, a to s účastí soudců, soudkyň, státních zástupců a 

zástupkyň na vytvoření koncepce a metodiky vzdělávání v oblasti domácího násilí 

pro jednotlivé resorty. 

Soudy tedy mají významnou iniciační, poradní roli.  

6.1.7 Vláda 

Vláda jakožto aktér v problematice domácího násilí má značný vliv na řešení 

dané problematiky. Důležitým mezníkem bylo ustavení Výboru pro prevenci 

domácího násilí Rady vlády České republiky pro rovné příležitosti žen a mužů, který 

byl zřízen dne 1. ledna 2008. Členy Výboru pro prevenci domácího násilí jsou 

zástupci a zástupkyně ministerstev, nestátních neziskových organizací a dalších 

subjektů, jak uvádí Národní akční plán prevence domácího násilí.  

Vypracovaný Národní akční plán prevence domácího násilí byl vládou schválen 

v dunu 2011. Plnění akčního plánu je průběžně sledováno a vyhodnocováno, přičemž 

s Výborem pro prevenci domácího násilí bude spolupracovat místopředseda vlády a 

ministr vnitra v součinnosti s předsedou vlády a členem vlády, v jehož působnosti je 

Rada vlády České republiky pro rovné příležitosti žen a mužů. Výbor pro prevenci 

domácího násilí je povinen jednou ročně předložit souhrnnou zprávu, která bude 

předložena k informaci vládě.  

Všichni zmínění aktéři na úrovni vlády mají důležitou roli z hlediska tvorby 

politiky. Jejich role je vzhledem k povaze daných orgánů především koordinační, 

iniciační a poradní. 

6.1.8 Ministerstva a poradní orgány 

Nejvýznamnějším ministerstvem v oblasti domácího násilí je Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, které zajišťuje sociálně právní ochranu dětí. Stálým poradním 
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orgánem Ministerstva práce a sociálních věcí je Rada vlády pro rovné příležitosti 

mužů a žen. Poradním orgánem Rady vlády pro rovné příležitosti mužů a žen je 

Výbor pro prevenci domácího násilí.  

Domácí násilí je sice pouze jednou z oblastí, kterou se ministerstvo práce a 

sociálních věcí zabývá, ale má přesto značný vliv na řešení daného problému.  

Dalším neopomenutelným aktérem z oblasti ministerstev je Ministerstvo vnitra, 

které se rovněž oblasti domácího násilí zabývá. Ministerstvu vnitra je přímo 

podřízena Policie České republiky, která je aktérem, jenž v případech domácího 

násilí aktivně zasahuje. 

Národní akční plán prevence domácího násilí však potvrzuje potřebu spolupráce 

i s dalšími ministerstvy v problematice domácího násilí. Jak uvádí Souhrnná zpráva 

za rok 2011 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 

až 2014
71

, Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo návrh zákona o obětech trestných 

činů, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 15. února 2012. Navrhovaný 

zákon obecně přispěje ke sjednocení právní úpravy v oblasti ochrany obětí trestných 

činů, a bude mít také specifický význam v problematice domácího násilí. 

 Národní akční plán očekává také součinnost s Ministerstvem zdravotnictví a 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

6.1.9 Nestátní neziskové organizace a další odborníci 

Dalším velmi významným aktérem v oblasti domácího násilí jsou nestátní 

neziskové organizace a další specialisté jako například psychologové a psychiatři, a 

rovněž dětští psychologové a psychiatři. Tito aktéři se na řešení dané problematiky 

podílejí ve fázi, kdy je domácí násilí odhaleno a stávající situace je již řešena. Ke 

spolupráci oběti, pachatele či svědka domácího násilí dochází většinou na základě 

doporučení či na základě uložení povinnosti orgánem sociálně právní ochrany dětí. 

K dalším odborníkům můžeme však řadit také pedagogické pracovníky, pediatry, 

kteří se spíše než na řešení dané problematiky v konkrétních případech mohou 

podílet na odhalování případů domácího násilí. 

Nestátní neziskové organizace poskytují své služby obětem domácího násilí, 

svědkům domácího a v menší míře i pachatelům domácího násilí. Síť nestátních 

neziskových organizací je po České republice poměrně rozšířená, nicméně není 

rozšířená rovnoměrně, a to způsobuje problémy v řešení jednotlivých případů 

domácího násilí. 
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 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/15494/zprava_dom_nasili_2011.pdf  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15494/zprava_dom_nasili_2011.pdf
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Nestátní neziskové organizace jsou vnímány i státem jako klíčový aktér, což 

dokládá i Národní akční plán prevence domácího násilí, na jehož vytvoření se 

zástupci těchto organizací podíleli a v Národním akčním plánu je s nimi i do 

budoucna počítáno jako s aktéry, kteří se na řešení dané problematiky aktivně 

podílejí. Nestátní neziskové organizace tedy mají významnou iniciační a 

poradenskou roli při tvorbě politiky vztahující se k oblasti domácího násilí.  

Nestátní neziskové organizace lze také definovat jako aktéra z oblasti 

občanského sektoru, přičemž jeho výhody shrnuje například Potůček (2005). Ten 

uvádí, že občanský sektor dokáže lépe regulovat činnosti, které generují minimální 

nebo nulový zisk. Občanský sektor je také schopen lepšího vcítění do potřeb 

ostatních a uplatňuje celostní přístup, pomocí něhož jsou schopni nabídnout efektivní 

a rychlou pomoc jednotlivcům. Lépe si také získává důvěru svých klientů a efektivně 

využívá dobrovolnou práci. Činnost vykonávaná v občanském sektoru se řídí 

morálními kritérii a za vykonávanou činnost odpovídají jednotlivci. Ve všech těchto 

oblastech funguje občanský sektor lépe než stát, popřípadě trh. (Potůček, 2005) 

 

6.2 Rychlá analýza aktérů 

Cílem rychlé analýzy aktérů je identifikovat maximální množství aktérů 

v problematice domácího násilí, kde jsou děti svědky tohoto násilí. Zde zpracovaná 

rychlá analýza aktérů je zaměřena na stávající politiku v oblasti domácího násilí, tak 

jak byla vymezena v předchozích kapitolách. 

Prvním krokem v rychlé analýze aktérů je identifikace a klasifikace jednotlivých 

aktérů, kteří v dané problematice vystupují, nebo by vystupovat mohli. Pro tento účel 

použiji orientační seznam aktérů podle Starta a Hovladna (2004), jak doporučuje 

Veselý, Nekola (2007). Start a Hovland dělí aktéry do tří kategorií, jimiž jsou 

soukromý sektor, veřejný sektor a občanský sektor. 

Tabulka č. 5: Orientační seznam aktérů 

AKTÉŘI  

SOUKROMÉHO SEKTORU 

AKTÉŘI  

VEŘEJNÉHO SEKTORU 

AKTÉŘI  

OBČANSKÉHO SEKTORU 

Oběti DN Orgán sociálně právní 
ochrany dětí 

Nestátní neziskové 
organizace 

Děti, které jsou svědky DN Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

KOORDONA – Koalice 
organizací proti DN 

Pachatelé DN Ministerstvo vnitra Školy, univerzity 

Občané jako svědci DN Ministerstvo spravedlnosti Veřejnost 

Psychologové / Ministerstvo zdravotnictví Veřejnoprávní média 
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pedagogicko-psychologické 
poradny 

Psychiatři Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

- 

Pediatři Vláda - 

Soukromoprávní média Rada vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů 

- 

- Výbor pro prevenci 
domácího násilí 

- 

- Rady vlády pro lidská práva  - 

- Výbor pro práva dítěte - 

- Zákonodárci - 

- Soudy - 

- Kraje - 

- Obce - 

- Policie České republiky - 

- Probační a mediační služba - 

- Intervenční centra - 

- Vědecká pracoviště (Český 
statistický úřad, Centrum 
výzkumu veřejného mínění, 
Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, Akademie 
věd České republiky) 

- 

- Mezinárodní instituce - 

Zdroj: Autorka, dle Start a Hovland (2004) 

Následujícím krokem rychlé analýzy aktérů je zhodnocení účasti aktérů 

z několika hlediska a jejich zasazení do matice. Veselý a Nekola (2007) uvádějí, že 

posuzovány bývají především tyto tři oblasti: 

 Zájem aktérů na politice 

Dimenze „zájmu“ stanovuje míru či rozsah vlivu dané politiky či 

programu na jednotlivého daného aktéra. Předpokládáme tedy, že 

nejvyšší míra zájmu o danou politiku bude identifikována u těch aktérů, 

na které má daná politika největší dopady, ať již pozitivní nebo 

negativní). 

 Postoj aktérů k dané politice 

Dimenze „postoje“ stanovuje názor konkrétního aktéra na zamýšlenou 

politiku či program. Vyjadřuje tedy jeho souhlas nebo nesouhlas se 

současnou politikou zaměřenou na oblast domácího násilí. 

 Moc a vliv aktérů při realizaci dané politiky 

Dimenze „moci“ stanovuje míru či rozsah vlivu jednotlivých aktérů na 

prosazení určité politiky či programu. V tomto případě tedy možnost 

stávající politiku v oblasti domácího násilí pozměnit. 
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Aktéři jsou posléze ve vytvořené matici ohodnoceni na základě těchto dimenzí. 

Pro tyto dimenze je potřeba vytvořit také škálování. Škálování pro dimenzi „zájem“ a 

pro dimenzi „moci“ využiji dle Dicka (1997).  

Tabulka č. 6: Škálování dimenze „moci“ a dimenze „zájem“ 

Znak v matici Velikost míry 

H (High) Vysoká míra 

M (Medium) Střední míra 

L (Low) Nízká míra 

Zdroj: Autorka, dle Dick (1997) 

Pro škálování v dimenzi „postoj“ jsem využila Likertovo škálování (in Hayes, 

1998).  

Tabulk č. 7: Škálování dimenze „postoj“ 

Znak v matici Obsah postoje 

2 Zcela souhlasí 

1 Částečně souhlasí 

0 Neví, není rozhodnutý 

-1 Částečně nesouhlasí 

-2 Zcela nesouhlasí 

Zdroj: Autorka, dle Likert (in Hayes, 1998) 

Jak uvádí Veselý, Nekola (2007:230), vzhledem ke skutečnosti, že „posouzení 

aktérů je založeno na subjektivním úsudku, je vhodné ho doplnit odhadem 

spolehlivosti“. Do matice aktérů se tak zanáší nejen ohodnocení jednotlivých aktérů, 

ale rovněž údaj o spolehlivost, ke kterému slouží škálování dle Dicka (1997). 

Tabulka č. 8: Škálování spolehlivosti 

Znak v matici Míra spolehlivosti 

/ Plně spolehlivý odhad 

? Vcelku spolehlivý odhad 

?? Informované dohady 

??? Pouhé dohady 

Zdroj: Autorka, dle Dick (1997) 

Následující zpracovaná matice analýzy aktérů je vytvořená podle vzoru 

Veselého a Nekoly (2007:231), přičemž tabulku doplňuji ještě o prostor na 

poznámky k jednotlivým aktérům, kde uvádím především jejich reálnou činnost. 

Poznámky k činnosti jednotlivých aktérů jsem získala studiem relevantní literatury, 

z rozhovorů s pracovnicemi orgánů sociálně právní ochrany dětí, z dotazníkového 

šetření a z vlastních zkušeností. 

Matici samotnou jsem ještě rozdělila do tří samostatných tabulek podle sektoru, 

z něhož aktéři pocházejí. Matice je tedy rozdělena na aktéry z občanského sektoru, 

na aktéry ze sektoru soukromého a na aktéry ze sektoru veřejného. 
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 Tabulka č. 8: Aktéři občanského sektoru 

 

SOUČASNÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ 
AKTÉŘI 

OBČAN-

SKÉHO 

SEKTORU 

DIMENZE 

„ZÁJEM“ 

DIMENZE 

„POSTOJ“ 

DIMENZE  

„MOC“ 

 

POZNÁMKY K ČINNOSTI AKTÉRŮ 

Odhad Spoleh. 

odhadu 

Odhad Spoleh. 

odhadu 

Odhad Spoleh. 

odhadu 

 

Nestátní 

neziskové  

organizace 

 

 

M 

 

 

/ 

 

 

-1 

 

 

/ 

 

 

M 

 

 

/ 

Nestátní neziskové organizace poskytují odborné 

konzultace v poradních orgánech / poskytují různorodé 

služby na pomoc účastníkům DN
72

 / možnost lobbovat, 

připomínkovat zákony / spolupráce s Policií ČR, 

intervenčními centry, OSPODy
73

 / publikační činnost 

KOORDONA 

– Koalice 

organizací 

proti DN 

 

 

H 

 

 

/ 

 

 

-1 

 

 

/ 

 

 

M 

 

 

/ 

Koalice organizací zaměřených výhradně na problém 

domácího násilí / publikační činnost / podněty veřejnosti 

a státu v dané oblasti / spolupráce s dalšími institucemi 

řešícími DN / odborné konzultace v poradních orgánech 

 

Školy, 

univerzity 

 

 

L 

 

 

? 

 

 

0 

 

 

? 

 

 

L 

 

 

? 

Možnost zaměření na problematiku domácího násilí / 

absolventské práce na téma DN / zástupci škol se navíc 

mohou aktivně účastnit řešení případů DN na 

případových konferencích, je-li jejich žák svědkem DN 

 

 

Veřejnost 

 

 

L 

 

 

? 

 

 

0 

 

 

? 

 

 

L 

 

 

/ 

Zájem o DN spíše v případě vlastní zkušenosti nebo 

zkušenosti v blízkém okolí / výzkumy veřejného mínění 

dokazují negativní postoj k DN / veřejnost volí své 

zástupce, kteří vytvářejí celkovou politiku státu 

                                                 
72

 Zkratka DN označuje „domácí násilí“  
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 Zkratka OSPOD označuje „orgán sociálně právní ochrany dětí“ 
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Veřejnoprávní 

média 

 

M 

 

/ 

 

-1 

 

? 

 

M 

 

? 

Funkce médií je informativní a kontrolní / možnost 

ovlivňovat veřejné mínění / informování o konkrétních 

případech nebo o politických změnách 

Zdroj: Autorka, dle Veselý, Nekola (2007) 
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 Tabulka č. 9: Aktéři soukromého sektoru 

 

SOUČASNÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ 
AKTÉŘI 

SOUKRO-

MÉHO 

SEKTORU 

DIMENZE 

„ZÁJEM“ 

DIMENZE 

„POSTOJ“ 

DIMENZE  

„MOC“ 

 

POZNÁMKY K ČINNOSTI AKTÉRŮ 

Odhad Spoleh. 

odhadu 

Odhad Spoleh. 

odhadu 

Odhad Spoleh. 

odhadu 

 

 

Oběti DN 

 

 

H 

 

 

/ 

 

 

-2 

 

 

/ 

 

 

L 

 

 

/ 

Oběti DN mají obavu ze současné legislativy vzhledem 

k možnosti odebrání dítěte / vnímají vlastní situaci jako 

neřešitelnou / přijetí pomoci od nestátních neziskových 

organizací / obava z pomoci veřejného sektoru / silně 

ovlivněni danou politikou, ale malé možnosti ke změně  

 

Děti, které jsou 

svědky DN 

 

 

L 

 

 

/ 

 

 

0 

 

 

/ 

 

 

L 

 

 

/ 

Děti jsou silně stávající úpravou ovlivněni, ale nemají 

v podstatě žádnou možnost ji změnit / důležitost 

legislativní úpravy nechápou, nebo jen velmi omezeně 

 

Pachatelé DN 

 

L 

 

/ 

 

-2 

 

 

/ 

 

L 

 

/ 

Pachatelé nemají zájem na řešení dané problematiky / 

institut vykázání vnímají jako nespravedlnost / malá 

ochota spolupráce s institucemi 

Občané jako 

svědci DN 

 

M 

 

/ 

 

-1 

 

? 

 

L 

 

/ 

Občané jako svědci pasivní nebo aktivní / ohlašovací 

povinnost u ohrožení dítěte /  

Psychologové / 

pedagogicko-

psychologické 

poradny 

 

M 

 

? 

 

-1 

 

? 

 

M 

 

? 

Poskytují pomoc účastníkům DN / možnost spolupráce 

s poradními orgány, předkládání podnětů 

zainteresovaným institucím 

 

Psychiatři 

 

M 

 

? 

 

-1 

 

? 

 

M 

 

? 

Poskytují pomoc účastníkům DN / možnost spolupráce 

s poradními orgány, předkládání podnětů 

zainteresovaným institucím 
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Pediatři 

 

M 

 

? 

 

-1 

 

? 

 

M 

 

? 

Poskytují pomoc účastníkům DN / možnost spolupráce 

s poradními orgány, předkládání podnětů 

zainteresovaným institucím /ohlašovací povinnost 

v případě podezření na DN 

 

Soukromo-

právní média 

 

L 

 

/ 

 

0 

 

? 

 

L 

 

? 

Možnost informovat veřejnost a tím měnit veřejné 

mínění / informování o konkrétních případech nebo o 

politických změnách 

Zdroj: Autorka, dle Veselý, Nekola (2007) 
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 Tabulka č. 10: Aktéři veřejného sektoru 

 

SOUČASNÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ 
AKTÉŘI 

VEŘEJ-

NÉHO 

SEKTORU 

DIMENZE 

„ZÁJEM“ 

DIMENZE 

„POSTOJ“ 

DIMENZE  

„MOC“ 

 

POZNÁMKY K ČINNOSTI AKTÉRŮ 

Odhad Spoleh. 

odhadu 

Odhad Spoleh. 

odhadu 

Odhad Spoleh. 

odhadu 

 

Orgán sociálně 

právní ochrany 

dětí 

 

 

H 

 

 

/ 

 

 

-1 

 

 

/ 

 

 

M 

 

 

 

/ 

Přímá práce s účastníky, především oběťmi a dětmi / 

podněty pro MPSV, případně poradní orgány / 

nedostatečná kapacita / velké administrativní zatížení 

plynoucí z legislativy / vysoká potřeba efektivní 

spolupráce s dalšími aktéry 

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 

H 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

H 

 

/ 

Možnost vytváření metodik, vyhlášek v problematice 

DN / podílí se na tvorbě politiky související 

s problematikou DN / spravuje orgány sociálně právní 

ochrany dětí / nezabývá se pouze problematikou DN 

 

Ministerstvo 

vnitra 

 

M 

 

? 

 

1 

 

/ 

 

M 

 

/ 

Spravuje Policii ČR / institut vykázání / možnost tvorby 

metodik, vyhlášek / podílí se na tvorbě politiky 

související s problematikou DN 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

L 

 

? 

 

0 

 

? 

 

M 

 

/ 

Spravuje soudy, které řeší případy DN / možnost podílet 

se na tvorby politiky související s problematikou DN / 

návrh zákona o obětech trestných činů 

 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

L 

 

? 

 

0 

 

? 

 

L 

 

/ 

Možnost podílet se na tvorbě politiky související 

s problematikou DN / právní úprava ohledně sociálních 

lůžek při dětských odděleních v nemocnici
74
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 Sociální lůžko při dětském oddělení v nemocnici je „místem“, kam lze umístit ohrožené dítě, a to kdykoliv, tedy i v noci nebo víkendu, a kde je dítě stabilizováno (rozhovor 

Drozčáková) 
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Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

 

L 

 

? 

 

0 

 

? 

 

L 

 

/ 

Možnost podílet se na tvorbě politiky související 

s problematikou DN / vzdělávání v oblasti DN, zajištění 

vzdělávacích programů pro odborníky, podílející se na 

řešení případů DN 

 

Vláda 

 

L 

 

/ 

 

-1 

 

/ 

 

H 

 

/ 

Výkonná moc / ustavení Výboru pro prevenci domácího 

násilí / schválení Národního akčního plánu prevence DN 

na léta 2011 – 2014 / vydávání usnesení v oblasti DN / 

schválení návrhu zákona o obětech trestných činů 

 

Rada vlády pro 

rovné 

příležitosti žen 

a mužů 

 

M 

 

/ 

 

-1 

 

/ 

 

M 

 

/ 

Projednává a doporučuje vládě základní koncepční 

směry / koordinace základních směrů resortních 

koncepcí / identifikace aktuálních problémů / neřeší 

pouze problematiku DN, ale celkové příležitosti mužů a 

žen / spolupráce s Výborem pro prevenci DN 

 

Rada vlády pro 

lidská práva 

 

M 

 

/ 

 

-1 

 

/ 

 

M 

 

/ 

Projednává a doporučuje vládě základní koncepční 

směry / koordinace základních směrů resortních 

koncepcí / identifikace aktuálních problémů / neřeší 

pouze problematiku DN / spolupráce s Výborem pro 

práva dítěte 

 

Výbor pro 

prevenci 

domácího 

násilí 

 

 

H 

 

 

/ 

 

 

-1 

 

 

/ 

 

 

H 

 

 

/ 

Koncepční činnost / vytvoření Národního akčního plánu 

prevence DN / poradní orgán Rady vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů / spolupráce s experty a veřejnou 

správou při tvorbě, plnění NAP
75

 / pravidelné hodnocení 

plnění NAP / podpora vzdělávání expertů v oblasti DN 
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 Zkratka NAP označuje „Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014“ 
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Výbor pro 

práva dítěte 

 

M 

 

/ 

 

-1 

 

/ 

 

H 

 

/ 

Koncepční činnost / vytvoření Národní strategie ochrany 

práv dětí/ poradní orgán Rady vlády pro lidská práva / 

spolupráce s experty a veřejnou správou při tvorbě, 

plnění NSOPD
76

 / pravidelné hodnocení plnění NSOPD  

 

Zákonodárci 

 

L 

 

/ 

 

1 

 

? 

 

H 

 

/ 

Moc zákonodárná / oprávnění vydávat zákony / možnost 

normovat všechny společenské vztahy, tedy i DN  

 

Soudy 

 

L 

 

? 

 

1 

 

? 

 

L 

 

? 

Moc soudní, posuzují dodržování legislativních norem / 

upravuje mj. styk dítěte s pachatelem při rozluce rodiny 

/ zdlouhavost soudních řízení / snaha o rovný přístup 

k rodičům při sporu o péči o dítě  

 

Kraje 

 

M 

 

/ 

 

1 

 

? 

 

M 

 

/ 

Vyšší územní samosprávné celky / ovlivňují tvorbu i 

realizaci politiky v oblasti DN / zpracování analýz pro 

jednotlivé kraje 

 

Obce 

 

M 

 

/ 

 

-1 

 

? 

 

L 

 

/ 

Základní jednotka veřejné správy / možnost lokálních 

projektů na pomoc řešení DN / možnost organizovat 

nebo účastnit se  interdisciplinární spolupráce 

 

Policie České 

republiky 

 

L 

 

? 

 

0 

 

? 

 

L 

 

/ 

Jednotný ozbrojený bezpečností sbor / aktivně řeší 

případy DN /podílí se na realizaci související politiky/ 

méně prevence, více represe / administrativně náročný 

institut vykázání 

Probační a 

mediační 

služba ČR 

 

L 

 

? 

 

0 

 

? 

 

L 

 

/ 

Možnost mimosoudního řešení konfliktu / výkon 

alternativních trestů / možnost pomoci oběti a její 

zapojení do procesu řešení /  

 

Intervenční 

centra 

 

H 

 

/ 

 

-1 

 

? 

 

L 

 

/ 

Služba sociální prevence / pomoc obětem domácího 

násilí / účast na realizaci politiky řešící DN / možnost 

účasti na interdisciplinární spolupráci 
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 Zkratka NSOPD označuje „Národní strategii ochrany práv dětí“  
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Vědecká 

pracoviště 

(ČSÚ
77

, 

CVVM
78

, 

IKSP
79

, AV 

ČR
80

)  

 

 

L 

 

 

? 

 

 

0 

 

 

/ 

 

 

L 

 

 

/ 

 

Vědecká pracoviště zpracovávají údaje o problematice 

DN / přispívají k větší informovanosti veřejnosti o dané 

problematice / zpracování studií, analýz, statistik, které 

dále mohou složit odborníkům v dané oblasti 

Mezinárodní 

instituce 

M ? -1 ? M ? Vliv především Evropské unie/ vydávání doporučení, 

směrnic a nařízení  

Zdroj: Autorka, dle Veselý, Nekola (2007) 
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 Zkratka ČSÚ označuje „Český statistický úřad“ 
78

 ZkratkaCVVM označuje „Centrum pro výzkum veřejného mínění“ 
79

 ZkratkaIKSP označuje „Institut pro kriminologii a sociální prevenci“ 
80

 Zkratka AV ČR označuje „Akademii věd České republiky“ 
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V rámci předchozích kapitol týkajících se aktérů v oblasti řešení domácího násilí 

jsem se snažila zpracovat seznam co největšího počtu zainteresovaných aktérů, 

přičemž nemohu tvrdit, že tento seznam je vyčerpávající, ale zahrnuje ty 

nejvýznamnější i ty méně významné aktéry.  

Na základě analýzy aktérů lze dovodit, že aktérů, kteří jsou v problematice 

domácího násilí zahrnuti, je dostatek. Nelze tvrdit, že by nějaký významný aktér pro 

řešení dané problematiky chyběl. Nicméně problémem, a to především pak v přímé 

práci na řešení konkrétních případů, je místní rozložení aktérů a jejich kapacitní 

možnosti. Tato problematická místa budou rozebrána dále v následujících kapitolách. 

 

6.3 Komunikační kanály mezi aktéry 

Významným prvkem při řešení problematiky domácího násilí jsou také 

komunikační kanály, jimiž jednotliví aktéři, kteří danou problematiku řeší, 

komunikují. Zároveň v této kapitole zhodnotím komunikační kanály, jimiž mohou 

komunikovat také samotní účastníci domácího násilí s institucemi a odborníky, kteří 

jim v jejich situaci mohou nabídnout pomoc. 

6.3.1. Systém včasné intervence 

Účastníci rozhovorů se shodují, že důležitým komunikačním kanálem je 

v případě domácího násilí Systém včasné intervence, přičemž správcem 

informačního systému tohoto komunikačního kanálu je orgán sociálně právní 

ochrany dětí na úrovni obce. „V rámci systému včasné intervence většinou již předem 

obdržíme informace o tom, zda již proběhlo vykázání či ne, a další informace od 

Policie ČR.“ (rozhovor Čípcová) 

Gjuričová (2013) uvádí, že počátkem roku 2013 bylo měst zainteresovaných 

v projektu Systému včasné intervence třicet. Počet obyvatel těchto měst odpovídal 

přibližně 25 % obyvatel České republiky. Ze státního rozpočtu České republiky bylo 

do Systému včasné intervence investováno asi 32 miliónů Kč, zatímco města do 

tohoto systému investovala asi 6,5 miliónů Kč. (Gjuričová, 2013) 

Systém včasné intervence není však pouze informačním a komunikačním 

systémem. Obecně je jeho cílem celkové zlepšení systému péče o ohrožené děti a 

dále prevence sociálně patologických jevů ve vývoji dítěte. Systém včasné intervence 

staví na třech základních pilířích, jimiž jsou týmy pro mládež, v nichž funguje 

interdisciplinární spolupráce jednotlivých zúčastněných aktérů, dále nápravná 
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opatření, které mohou být nařízená nebo dohodnutá, a v neposlední řadě právě 

informační systém. (Gjuričová, 2013) 

Informační systém slouží v případech domácího násilí k přijímání informací 

ohledně daného případu a dále k přenosu a sdílení těchto informací. Díky tomu je 

orgán sociálně právní ochrany dětí informován o situaci, která byla v rodině, o 

postupu příslušníků Policie ČR, či o tom, zda proběhlo vykázání pachatele ze 

společného obydlí. V rámci informačního systému Systému včasné intervence je také 

vedena komplexní spisová dokumentace orgánu sociálně právní ochrany dětí a 

zároveň je v tomto systému možné kontrolovat postupy a činnosti jednotlivých 

zúčastněných organizací. (Gjuričová, 2013) 

Konkrétní podobu systému včasné intervence vystihuje následující model, 

převzatý z prezentace Ministerstva vnitra vytvořenému k představení Systému 

včasné intervence. 

Schéma č. 1: Systém včasné intervence 

 

Zdroj: Gjuričová (2013) 

Jak vyplývá z uvedeného schématu, aktérů v systému včasné intervence je velké 

množství. Jak uvádí stránky www.socialni-zacelnovani.cz, konané týmy pro děti a 

mládež mají následující minimální složení zástupců: 

 „- OSPOD (orgány sociálně-právní ochrany dětí) 
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 - probační a mediační služby ČR 

 - Policie ČR (specialista na mládež SKPV i pracovník místního oddělení) 

 - obecní policie 

 - soudu 

 - státního zastupitelství (státní zástupce se specializací děti a mládež) 

 - školy 

 - pedagogicko-psychologické poradny 

 - střediska výchovné péče 

 - školský metodik prevence 

 - zdravotnictví 

 - sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS) 

 - terénních programů 

 - dalších neziskových organizací v přímé práci s ohroženou rodinou 

 - nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“
81

 

V případě potřeby může být tento již tak poměrně dlouhý seznam účastníků 

doplněn o další aktéry. Znovu se tedy ukazuje, že počet aktérů řešících případy 

domácího násilí, je dostatečný, jsou-li tito aktéři v místě dostupní a v neposlední řadě 

také ochotni se týmů pro děti a mládež účastnit. 

Systém včasné intervence tak fungoval jako pilotní projekt, který měl v roce 

2013 pokračovat v budování lokálních a regionálních systémů včasné intervence a 

cílem bylo rovněž vybudovat Národní architekturu systému včasné intervence. 

Dalším předpokladem pro rok 2013 bylo mimo jiné vypracování metodik a 

akreditovaného vzdělávacího programu vysokoškolského typu. 

6.3.2. Ostatní komunikační kanály 

Ostatní komunikační kanály lze považovat za standardní kanály, jimiž 

komunikuje i běžná veřejnost. K těmto komunikačním kanálům patří: 

 Bezprostřední verbální rozhovor (face-to-face) 

 Telefonická komunikace 

 E-mailová komunikace 

 Dopisová komunikace 

 Vedení spisové dokumentace 

Všechny tyto druhy komunikace mohou využívat odborníci, podílející se na 

                                                 
81

 Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/tymy-pro-deti-a-mladez-a-system-vcasne-

intervence  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/tymy-pro-deti-a-mladez-a-system-vcasne-intervence
http://www.socialni-zaclenovani.cz/tymy-pro-deti-a-mladez-a-system-vcasne-intervence
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řešení problematiky domácího násilí, a stejně tak mohou tyto komunikační kanály 

využívat i samotné osoby, které jsou v domácím násilí osobně zainteresované. U 

těchto osob je v podstatě pouze ten rozdíl, že do spisové dokumentace mohou 

nahlédnout dle §38 zákona č. 500/2004 Sb., avšak sami ji nevedou. 

Z vlastní pracovní zkušenosti mohu zhodnotit, že ideálním komunikačním 

kanálem je bezprostřední verbální rozhovor, v rámci kterého lze snáze vyjasnit i 

případná nedorozumění, které při řešení případu mohou vyvstat. U bezprostředního 

verbálního rozhovoru má aktér nejlepší k možnosti k případnému doptávání a 

ujasňování si sdělení druhé strany. I vzhledem k této skutečnosti jsou velmi vhodné 

k řešení případů domácího násilí případové konference či jiné formy 

interdisciplinární spolupráce, při nichž se všichni účastníci setkávají na jednom místě 

a daný problém společně diskutují.  

Ke komunikaci všech zúčastněných je možné využívat i další komunikační 

kanály, jako e-mailovou či dopisovou komunikaci a telefonické rozhovory. Dopisová 

komunikace je využívána především v případech, kdy je uložena nebo doporučena 

povinnost či jiné opatření, kdy převzetím takového dopisu či listiny je naplněna 

podstata informování aktéra, který tak již nemá možnost tvrdit, že se například o 

daném opatření nedozvěděl. Díky dopisové komunikaci je možné i zjistit časové 

obdržení obesílané informace. K podobným účelům může sloužit i e-mailová 

komunikace. Má však ještě další výhody, kterými je rychlost této komunikace a 

snazší způsob obeslání více účastníků. V neposlední řadě jsou výhodou v podstatě 

nulové finanční náklady na e-mailový způsob komunikace. Telefonická komunikace 

může sloužit jako doplňkový komunikační kanál, kterým mohou aktéři získat 

potřebné informace nebo potřebné informace předat.  

Vedení spisové dokumentace se prvotně nejeví jako komunikační kanál, nicméně 

z jistého úhlu pohledu jej za něj lze považovat. Orgán sociálně právní ochrany dětí a 

další zúčastnění odborníci, kteří vedou spisovou dokumentaci k danému případu, 

mohou mezi sebou zjištěné údaje sdílet a stejně tak aktéři, kteří jsou přímo 

zúčastnění v případě domácího násilí, mohou do spisové dokumentace nahlížet a 

zjistit tak, v jaké fázi jejich případ je a jakým směrem by se řešení konkrétního 

případu mohlo ubírat. Vedení spisové dokumentace je rovněž důležitým dokladem 

toho, jak jednotliví aktéři vedou svou práci a zajišťují poskytovanou službu. Vedení 

spisové dokumentace je tedy také důležitým kontrolním nástrojem. 
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6.3.3 Limity komunikačních kanálů mezi aktéry 

Komunikační kanály mají však také své limity, se kterými se aktéři musí 

vypořádat.  

Gjuričová (2013) uvádí následující problémy, se kterými se projekt Systém 

včasné intervence potýká:  

 Lidský faktor – problémem je potřeba uskutečnění změny v myšlení řady 

pracovníků, u nichž je potřeba, aby změnili svůj kontrolní či represivní 

přístup na přístup preventivní.  

 Finance – jako většina nových projektů se ani projekt Systému včasné 

intervence neobejde bez finančních nákladů. 

 Technická náročnost – vzhledem k tomu, že je potřeba uskutečnit 

spolupráci mezi mnoha aktéry a zajistit také chod informačního systému, 

který k Systému včasné intervence patří, potýká se Systém včasné 

intervence rovněž s technickou náročností.  

 Administrativní zátěž pracovníků OSPOD – vysoká administrativní zátěž 

je obecným problémem pracovníků orgánů veřejné správy, a toto zatížení 

se pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí zavedením 

Systému včasné intervence ještě zvyšuje. 

 Nerovnoměrné rozšíření NNO, které mohou být do SVI zapojeny – 

problémem v Systému včasné intervence je také nerovnoměrné rozšíření 

nestátních neziskových organizací, které mohou při řešení jednotlivých 

případů domácího násilí spolupracovat. (Gjuričová, 2013) 

S problémy se však nepotýká pouze Systém včasné intervence, ale i ostatní 

komunikační kanály mají své limity. Bezprostřední verbální komunikace (face-to-

face) je sice z hlediska zjišťování a předávání informací velmi efektivní, avšak 

časově a kapacitně je velmi náročná vzhledem ke všem povinnostem, které musí 

pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, ale i další aktéři, plnit.  

Orgán sociálně právní ochrany využívá bezprostřední verbální komunikaci 

především při šetření v rodinách, aby zjistili současnou situaci v rodině. V tomto 

případě lze za problematické považovat především provádění rozhovorů s dětmi, 

které jsou svědky domácího násilí. „S dětmi hovoříme podle jejich věku. Záleží také 

na postupu policie, aby nedocházelo ke dvojí traumatizaci. Dojde-li tedy k ohlášení 

na policii, vyslýchá Policie ČR. Policie má navíc k dispozici psychologa, zatímco 

městský úřad s psychologem smlouvu nemá.“ (rozhovor Drozčáková) 
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Ke komunikaci s ostatními aktéry využívají spíše jiné komunikační kanály.  

Podobný postup platí i u ostatních aktérů. S klienty, kterými jsou oběti, pachatelé 

nebo svědci domácího násilí, využívají experti především bezprostřední verbální 

komunikaci, ovšem ke komunikaci s ostatními aktéry využívají spíše telefonický 

rozhovor nebo e-mailovou komunikaci. Dopisová komunikace má oproti e-mailové 

komunikaci vyšší nároky na administrativní zátěž. Telefonický rozhovor má zase 

nevýhodu v možnosti špatného pochopení sdělení druhé strany a nemožnosti 

zpětného ověření jako v případě dopisové nebo e-mailové komunikace. 

Nejvíce však pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí zatěžuje 

jednoznačně vedení spisové dokumentace. „Nadměrné papírování“ je uvedeno i 

v dotazníkovém šetření v souvislosti s nedostatky platné legislativy. 

 

Z výše uvedeného lze tedy zhodnotit, že pracovníci orgánu sociálně právní 

ochrany dětí využívají v podstatě všechny dostupné způsoby komunikace k tomu, 

aby mohli případy domácího násilí efektivně řešit.  K usnadnění práce pracovníků 

orgánu sociálně právní ochrany dětí a k lepší práci s dětmi, které jsou svědky 

domácího násilí, by však jednoznačně pomohlo nakontraktování psychologa pro 

každý úřad, který zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí. Potřebu dětského 

psychologa jasně dokládají i výstupy z dotazníkového šetření), kdy dětský psycholog 

je jednoznačně nejvíce postrádanou návaznou službou pro děti, které jsou svědky 

násilí (vice v kapitole 7.2.1 Nedostatek návazných služeb). 
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7. Institucionální rámec řešení případů domácího 

násilí 

Následující kapitola popisuje institucionální rámec řešení případů domácího 

násilí, přičemž úžeji se zaměřuji na orgán sociálně právní ochrany dětí, jelikož právě 

ten je v podstatě nejvýznamnější z hlediska pomoci dětem, které jsou svědky 

domácího násilí. Orgán sociálně právní ochrany dětí je po Policii České republiky ve 

většině případů prvním aktérem, který je s účastníky domácího násilí v kontaktu. A 

právě orgán sociálně právní ochrany dětí je aktérem, který obětem, pachatelům a 

svědkům může zprostředkovat návazné služby, které mohou při řešení dané 

problematiky nabídnout zúčastněným pomoc. 

Ostatní orgány zajišťující pomoc při řešení případů domácího násilí v podstatě 

navazují na postupy orgánů sociálně právní ochrany dětí, tudíž v analýze postupu 

orgánů sociálně právní ochrany dětí jsou zahrnuty i ostatní aktéři, kteří se na řešení 

dané problematiky podílejí. 

 

7.1 Postup orgánu sociálně právní ochrany dětí v případech 

domácího násilí 

7.1.1 Záchyt domácího násilí ze strany orgánu sociálně právní 

ochrany dětí 

Jak vyplývá z rozhovorů s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí, může 

se tento orgán o případech domácího násilí dozvědět několika způsoby.  

Prvním způsobem, kterým se o případech domácího násilí mohou pracovníci 

orgánu sociálně právní ochrany dozvědět je Systém včasné intervence, v rámci 

kterého obdrží o daném případu informace, většinou od Policie České republiky, 

případně od městské policie, obce, lékařů, škol nebo nestátních neziskových 

organizací.  

V případě, že obec není zapojena v Systému včasné intervence, může i přesto 

oznámení o případech domácího násilí obdržet od výše jmenovaných aktérů. Nejsou 

však propojeni Systémem včasné intervence, a musí tudíž využít jiný komunikační 

kanál jako například telefonické oznámení nebo oznámení e-mailovou cestou.  

O případech domácího násilí může orgán sociálně právní ochrany informovat i 

jakýkoli občan, který je domácího násilím svědkem. I ten může využít telefonickou 
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nebo e-mailovou cestu, případně osobní návštěvu na příslušném úřadě.  

Orgán sociálně právní ochrany dětí se o domácím násilí může dozvědět také 

v rámci vlastního šetření v rodině, které může probíhat z jiného důvodu než je 

domácí násilí, ale vyškolení pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí mohou 

probíhající násilí odhalit. 

V neposlední řadě se mohou orgánu sociálně právní ochrany dětí přihlásit 

samotné oběti domácího násilí, děti, které jsou svědky tohoto násilí. Nelze vyloučit 

ani možnost, že by se přihlásil sám pachatel, i když pravděpodobnost těchto případů 

není příliš vysoká. Uplatníme-li totiž feministický pohled na případy domácího 

násilí, kdy toto násilí je chápáno jako důsledek nerovnoměrného rozdělení moci mezi 

mužským a ženským pohlavím v patriarchální společnosti, pak lze předpokládat, že 

muži na řešení tohoto problému nebudou mít v zásadě žádný zájem, jelikož takové 

rozložení moci považují za normální. (Carden, 1994) 

Jak vyplývá z dotazníkového šetření, v případech domácího násilí, o kterých se 

orgán sociálně právní ochrany dětí dozví a následně je řeší, je v průměru v 90-ti % 

dítě svědkem tohoto násilí. Ve zbývajících případech, kdy se dítě v rodině, kde 

k domácímu násilí dochází, neobjevuje, nabízí pracovníci orgánu sociálně právní 

ochrany dětí pouze základní poradenství, v rámci kterého mohou oběti tohoto násilí 

nabídnout spolupráci s institucemi a organizacemi, které se věnují právě pomoci 

obětem domácího násilí, a dále již s takovou rodinou nepracují.  

V případě, kdy se pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí o domácím 

násilí dozvědí, musejí v prvním případě kontaktovat samotnou rodinu (rozhovor 

Drozčáková). Ve většině případů dochází k osobní návštěvě v rodině, kde pracovníci 

vyhodnotí, zda je vhodné rozhovor provést přímo v domácnosti nebo by bylo 

vhodnější provést rozhovor na příslušném úřadě, a to především v případech, kdy je 

v domácnosti přítomen pachatel (rozhovor Drozčáková). Jak uvádí Čírtková (2006), 

domácí násilí je velmi různorodý a mnohovrstevnatý jev, který může nabývat různé 

podoby i intenzity, a proto je velmi důležité, aby pracovníci orgánu sociálně právní 

ochrany dětí zmapovali každý jednotlivý případ a rozhodli o vhodnosti provádění 

rozhovoru v místě, kde se domácí násilí odehrává. Oběť se na takovém místě může 

cítit ohrožena a pod tlakem, a může tak pracovníkům uvádět zkreslující nebo 

nepravdivé informace. Druhou variantou je rodiče předvolat přímo na příslušný úřad 

(rozhovor Čípcová).  

V rámci Systému včasné informace je orgán sociálně právní ochrany dětí již 

většinou informován o tom, zda v rodině proběhlo vykázání pachatele ze společného 
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obydlí. (rozhovor Čípcová). Jak bylo uvedeno výše, pokud obec není v Systému 

včasné intervence zapojena, dochází k přenosu těchto informací jinými 

komunikačními kanály. Pokud toto vykázání neproběhlo, je oběti domácího násilí 

nabídnuta možnost spolupráce s intervenčním centrem a zároveň možnost vykázání 

pachatele ze společného obydlí ve spolupráci s Policií ČR (rozhovor Čípcová).  

S dětmi, které jsou svědky tohoto násilí, provádějí pracovníci rozhovor 

v případě, že zhodnotí, že je dítě věkové a rozumově dostatečně vyspělé k vedení 

příslušného rozhovoru (rozhovor (Drozčáková). Přizpůsobit vedení rozhovoru 

věkové a rozumové vyspělosti dítěte bývá pro pracovníky orgánu sociálně právní 

ochrany mnohdy velmi složité (rozhovor Čípcová). Ať je již dítě vnímáno jako 

pasivní pozorovatel, očitý svědek nebo aktivní osoba, která do dění v rodině sama 

aktivně vstupuje (Øverlien, 2010), je jeho svědectví pro orgán sociálně právně 

ochrany dětí velmi významné, jelikož právě na základě vlastní výpovědi dítěte lze 

nejlépe rozpoznat, v jaké míře je dítě skutečně ohroženo a jak bezpečné či 

nebezpečné pro něj je další setrvávání v rodině. 

Pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí jsou také nuceni zvážit možnou 

dvojí traumatizaci, ke které by u oběti mohlo dojít. Vyslýchá-li tedy oběť Policie ČR, 

musí orgán sociálně právní ochrany vzít tuto skutečnost v potaz. (rozhovor 

Drozčáková). Nespornou výhodou je skutečnost, že Policie ČR má na rozdíl od 

orgánu sociálně právní ochrany dětí k dispozici psychologa. (rozhovor Drozčáková) 

V rámci prvotního rozhovoru s účastníky domácího násilí sdělují pracovníci 

orgánu sociálně právní ochrany dětí rodičům, případně pouze matce, také důvody 

nastalého zásahu v rodině, o možnostech, které pracovníci orgánu sociálně právní 

ochrany mají v řešení případů domácího násilí a informují o možných rizicích 

spojených s domácím násilím (rozhovor Bodorová). 

V případě, že k záchytu domácího násilí dojde například ve večerních hodinách 

a situace je pro dítě ohrožující, může být dítě umístěno na dětské oddělení v 

nemocnici, kde je k dispozici krizové lůžko. Na tomto místě je dítěti zajištěna prvotní 

pomoc a situace může být řešena až následující den. (rozhovor Čípcová, 

Drozčáková) 
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7.1.2 Poradenství a další úkony ze strany orgánu sociálně právní 

ochrany dětí 

Po záchytu domácího násilí následují ze strany orgánu sociálně právní ochrany 

dětí další úkony, které vedou k zajištění ochrany dítěte, které je svědkem tohoto 

násilí. Zpravidla prvním krokem bývá zařazení sledované rodiny do evidence 

zvýšené pozornosti a je stanoven dohled nad rodinou (rozhovor Bodorová). Poté 

následuje dlouhodobá spolupráce s rodinou, která by měla vést k realizaci takového 

stavu, že budou zajištěny všechny potřeby dítě tak, aby nebylo žádným způsobem 

ohroženo ze strany vlastní rodiny (rozhovor Bodorová).  

 Na základě pohovorů, dokumentů a podkladů od Policie ČR je vypracována 

anamnéza rodiny a plán práce s rodinou. (rozhovor Čípcová) Plán práce s rodinou je 

nutné vypracovat tak, aby byly zohledněny i takové skutečnosti, jakými jsou 

například strach z partnerovy odplaty, finanční závislost oběti na partnerovi, obava o 

děti nebo skutečnost, že děti ani matka nechtějí, aby byl přerušen kontakt mezi dětmi 

a pachatelem, anebo sebeobviňování oběti ze současné situace (Conwayová, 1997). 

I v případě, že se pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí setkají 

s rodinou v situaci domácího násilí, ve které není přítomno dítě, poskytují základní 

poradenství, které oběti, a případně i pachateli domácího násilí, nabídne možnosti, na 

jaké instituce a odborníky se mohou se svou stávající situací obrátit, aby se jejich 

současná situace zlepšila. Bývají předávány kontakty na intervenční centra, linky 

poskytující pomoc obětem domácího násilí, Policii České republiky, psychology a 

další. (rozhovor Drozčáková, Čípcová) Vzhledem ke skutečnosti, že podle 

multifaktorových přístupů je domácí násilí způsobeno souhrnem různorodých příčin, 

je nutné, aby s partnery pracovali odborníci, kteří jim pomohou nalézt tyto příčiny a 

zároveň způsoby, kterými je bude možné eliminovat, neboť partneři nebývají sami 

schopni zaujmout takovýto celostní pohled na daný problém. (Čírtková, 2002) 

V případě, že je rodina ochotna na problému pracovat společně, jsou ze strany 

orgánu sociálně právní ochrany dětí předány kontakty na odborná pracoviště, která 

s rodiči mohou dlouhodobě pracovat na zlepšení společného vztahu. Taková rodina 

bývá odkázána na pomoc psychologa, psychiatra či poradnu pro mezilidské vztahy. 

Ve většině případů je nutné matku s dítětem od pachatele domácího násilí oddělit, 

aby k útokům opakovaně nedocházelo, a dítě tak nebylo nadále situaci domácího 

násilí vystavováno. „S pachateli spíše nepracujeme, naopak doporučujeme odchod 

od partnera.“ (rozhovor Drozčáková) Přesto, jak uvádí Brown (2004), nelze spoléhat 
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pouze na represivní přístup směrem k pachateli domácího násilí, a je-li tedy alespoň 

trochu možné pachatele navázat k další spolupráci, která je spíše podpůrná či 

terapeutická, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že domácí násilí může být ukončeno a 

bude možné do budoucna předejít i jeho dalšímu opakování. „V rámci případových 

konferencí by zřejmě bylo možné požádat o spolupráci (pozn. autorky: spolupráci 

s pachatelem) probační a mediační službu, jelikož můžeme uložit dle §12 zákona o 

sociálně právní ochraně dětí povinnost spolupráce s určitými službami, ale tuto 

zkušenost zatím nemáme.“ (rozhovor Čípcová) 

Matce je tedy ze strany orgánu sociálně právní ochrany dětí sděleno, že i 

přítomnost dítěte v rodině, kde dochází k domácímu násilí, je považována za týrání 

dítěte (rozhovor Drozčáková, Čípcová), jelikož jeho přítomnost negativně ovlivňuje 

jeho psychosociální vývoj (Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová, 2008). V této 

chvíli je tedy matka nucena se rozhodnout, zda s dítětem násilného partnera opustí, 

nebo matka s násilným partnerem chce setrvat, čímž však může dojít k odebrání 

dítěte z rodiny. Takové sdělení ze strany orgánu sociálně právní ochrany dětí může 

však v oběti domácího násilí ještě posílit pocit bezmocnosti, který pravidelně 

v situaci domácího násilí zažívá. Bezvýchodná situace domácího násilí, která dle 

teorie naučené bezmocnosti (Gilbert, 1992) uvrhuje oběť do pasivního postoje, se 

stává ještě složitější a oběť může být nastalou situací zcela paralyzována a neschopna 

se racionálně rozhodnout, jak situaci řešit. (Gilbert, 1992) 

Pokud se matka rozhodne s dítětem násilného partnera opustit, zahajuje orgán 

sociálně právní ochrany dětí spolupráci s institucemi, které mohou matce s dítětem 

zajistit bezpečný odchod od partnera. Dlouhodobá spolupráce proto probíhá 

v součinnosti s dalšími aktéry, „tedy azylového bydlení, utajovaného pobytu“, dále 

probíhá „poradenství ve věci svěření dítěte do péče, sepsání a podání návrhu na 

nařízení předběžného opatření dle §76b, tedy zákaz přiblížení agresora k obětem 

domácího násilí, spolupráce s policií, doporučení spolupráce s pedagogicko-

psychologickou poradnou a psychologem pro dospělé“ (rozhovor Bodorová). 

Vhodné bývá vyhledat náhradní bydlení v jiném kraji, aby pachatel domácího násilí 

rodinu nemohl znovu kontaktovat (rozhovor Drozčáková). Většinou dochází také 

k součinnosti s Policií ČR, která může oběť domácího násilí například doprovodit do 

společného obydlí, aby si mohla vyzvednout své osobní věci, které k odchodu 

potřebuje. (rozhovor Bodorová). Conwayová (1997) uvádí, že oběť má nejsilnější 

motivaci pachatele opustit ihned po násilném incidentu, což potvrzují i mé 

zkušenosti z praxe, proto je vhodné začít vyjednávat o odjezdu oběti i s dítětem do 
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azylového domu či jiného náhradního bydlení ihned po jejím souhlasu s takovým 

postupem. Tuto situaci však komplikuje nedostatek takovýchto návazných služeb a 

jejich nedostatečná kapacita. Problémem je rovněž finanční zajištění takové odjezdu. 

„Výkon sociálně právní ochrany dětí je (…) značně omezen zejména nedostatkem 

financí. Mnohdy není proveditelný (…) převoz obětí domácího násilí do jiného města, 

ačkoliv by takové jednání nebylo protiprávní, ale naopak v zájmu dítěte.“ (rozhovor 

Bodorová) 

Dále je matce doporučeno navštívit psychologa a stejně tak bývá doporučeno, 

aby navštívila s dítětem také psychologa dětského, nebo alespoň pedagogicko-

psychologickou poradnu (rozhovor Bodorová). Schůzku s odborníky mohou 

pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí rovnou dohodnout. Orgán sociální 

právní ochrany dětí může také udělit povinnost navštěvovat s dítětem psychologa ve 

správním řízení, v případě, že matka dostatečně nespolupracuje (rozhovor 

Drozčáková). Využívána je také spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, 

které se specializují na problematiku domácího násilí, jako je například telefonická 

linka DONA linka nebo Bílý kruh bezpečí (rozhovor Bodorová). Ve vybraných 

případech je orgánem sociálně právní ochrany dětí využívána také možnost 

uspořádání případových konferencí, které fungují na principu interdisciplinární 

spolupráce, kdy je do řešení případu zapojeno více aktérů, kteří mohou přispět 

k řešení daného případu (Šedivá a kol., 2007)  

Orgán sociálně právní ochrany dětí nabízí matce také poradenství ve věci svěření 

dítěte do péče, kdy může matce pomoci sepsat návrh, který bude předložen soudu. 

Orgán sociálně právní ochrany dětí může zároveň podat návrh na zákaz styku dítěte 

s otcem, domnívá-li se, že je tento postup vhodný. Orgán sociálně právní ochrany 

dětí má také možnost ustavit se opatrovníkem dítěte, dokud se situace v rodině 

nezlepší. (rozhovor Drozčáková, Čípcová) 

V případě, že matka nechce od partnera odejít a chce získat čas na vyřešení 

situace, může jí orgán sociálně právní ochrany dětí nabídnout možnost umístění 

dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde bude dítě stabilizováno a 

rodina se může během této doby pokusit o vytvoření lepších podmínek pro dítě. 

(rozhovor Drozčáková). Po dohodě s rodiči může být dítě v takovém zařízení 

umístěno až na dobu tří měsíců. Pokud je zde dítě umístěno na základě předběžného 

opatření, může zde setrvat až po dobu šesti měsíců. (rozhovor Čípcová) 

V případě, že se jedná o dlouhodobý problém a dítě je po delší čas vystaveno 

domácímu násilí v rodině, může dojít k přebírání vzorců od násilného otce. Potom 
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má orgán sociálně právní ochrany dětí možnost odeslat takové dítě do diagnostického 

ústavu. (rozhovor Drozčáková) Teorie potvrzují (například Murrell, 2007), že nejen 

děti, které byly fyzicky týrány, ale i děti, které byly svědky domácího násilí, se 

v dospělosti stávají agresivními jedinci, kteří se oproti jiným dopouštějí častěji násilí. 

Vzhledem k této skutečnosti je vhodné s těmito dětmi psychoterapeuticky pracovat 

již v dětství. 

V případě, že matka odmítá jakoukoli spolupráci s orgánem sociálně právní 

ochrany dětí a nemá žádný zájem na řešení nastalé situace, je možno udělit takové 

osobě sankci, uložit napomenutí nebo na ni podat trestní oznámení za porušení 

rodičovské odpovědnosti. Poté je možné dítě z rodiny odebrat a umístit jej do 

náhradní rodinné péče. (rozhovor Drozčáková) Takovou situaci lže považovat za 

absolutní selhání ze strany rodičů, kteří dítěti měli vytvořit emocionálně klidné a 

bezpečné prostředí, z čehož pramení vývojové důsledky pro tyto děti (Perry, 1995, 

Matoušek, 1997). Takové selhání ze strany rodičů velmi významně ovlivňuje 

budoucí vztahy dítěte s dalšími osobami (Shore, 1997). 

 

Postup orgánu sociálně právní ochrany dětí se na základě zjištěných skutečností 

jeví jako dostatečně účinný. Orgán sociálně právní ochrany dětí má k dispozici 

dostatek možností, které může při řešení případů domácího násilí využít. Je zjevné, 

že problematická místa jsou spíše místní povahy, nikoli projevem obecně špatného 

nastavení systému a legislativy. Na druhou stranu je určitě vhodné, aby se politika 

domácího násilí zaměřila i na takováto místní omezení a limity a pracovala na jejich 

zlepšení. 

7.1.3 Silné stránky orgánu sociálně právní ochrany dětí 

v případech domácího násilí 

Z rozhovorů a dotazníkového šetření vyplývá, že silné stránky orgánu sociálně 

právní ochrany dětí obecně, i v případech domácího násilí, jsou následující: 

 Možnost vytrhnout dítě z prostředí, kde dochází k domácímu násilí a 

umístit ho do prostředí, kde nejsou ohrožována jeho práva a potřeby. 

Kladně lze hodnotit skutečnost, že v dotazníkovém šetření odpovědělo na 

otázku č. 9 (Byli jste nuceni odebrat dítě z rodiny kvůli probíhajícímu 

domácímu násilí mezi rodiči, nebo mezi matkou dítěte a jejím druhem?) 

23 respondentů záporně, zatímco pouze 9 respondentů uvedlo, že ano, ale 

jen ve výjimečných případech. 
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 Možnost využití sociálního lůžka při dětském oddělení v nemocnici, kde 

je dítě stabilizováno.  

 Možnost svěřit dítě do péče blízké osobě, případně ho umístit do 

náhradní rodinné péče, aby nezůstávalo v prostředí, kde je ohroženo 

domácím násilím mezi rodiči. Za pozitivní lze považovat, že děti, které 

museli být z rodiny odebrány, jsou umisťovány převážně k příbuzné 

osobě (uvedeno 9x), případně do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc (uvedeno 2x), dle odpovědí na otázku č. 9a (Kam bývají děti, 

které jsou svědky domácího násilí, při odebírání nejčastěji umisťovány?). 

 Oprávnění dohlížet na situaci v rodině a zároveň oprávnění provádět 

sociální šetření v rodině, zda se již situace zlepšila či zda rodina pracuje 

na zlepšení jejich situace.  

 Oprávnění provádět pohovory s nezletilými i bez přítomnosti zákonných 

zástupců tak, aby orgán sociálně právní ochrany dětí získal informace 

potřebné k výkonu sociálně právní ochrany dětí. 

 Spolupráce se sítí odborníků a možnost využití interdisciplinárního 

přístupu například v podobě případových konferencí. Z dotazníkového 

šetření vyplývá, že případových konferencí se účastní především tito 

aktéři (otázka č. 8a: Vypište, prosím, kdo se dále účastní případových 

konferencí při řešení případů domácího násilí, v nichž je dítě svědkem.): 

Tabulka č. 11: Další účastníci případových konferencí 

 

Další účastníci případových konferencí 

 

Uvedeno 

Zástupci škol 9x 

Rodiče 6x 

Dětský lékař 5x 

Psycholog 5x 

Nestátní neziskové organizace či intervenční centrum 4x 

Svědci domácího násilí 3x 

Další rodinní příslušníci 3x 

Policie ČR 3x 

Výchovný poradce 2x 

Soudce opatrovnického soudu 1x 

Státní zástupce 1x 

Pracovníci úřadu práce 1x 

Pracovník probační a mediační služby 1x 

Zdroj: Autorka 

 Předávání informací v rámci odboru i v rámci spolupráce s dalšími 

institucemi a odborníky. 
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 „Síla“ instituce, a potažmo možnost represe, jelikož tlak ze strany orgánu 

sociálně právní ochrany může někdy působit jako startovací impuls 

k rozhodnutí matky odejít od násilného partnera. 

 Možnost využití správního řízení, následně přestupkového řízení, a 

případně soudního řízení v případě, že rodina nespolupracuje na zlepšení 

situace. 

Lze zhodnotit, že orgán sociálně právní ochrany dětí má dostatek silných stránek 

k tomu, aby ve většině případů mohl domácí násilí účinně řešit. I z dotazníkového 

šetření vyplývá, že větší část respondentů je se stávajícími možnostmi orgánu 

sociálně právní ochrany dětí spokojena. 19 respondentů uvedlo, že vnímá tyto 

možnosti jako dostatečné, zatímco 12 respondentů uvedlo, že nikoli (otázka č.10: 

Vnímáte své možnosti, jako orgánu pro sociálně právní ochranu dětí, v oblasti 

pomoci dětem, které jsou svědky domácího násilí, jako dostatečné?). Podobně i přes 

opakované sdělení o nedostatku nestátních neziskových organizací a dalších 

návazných služeb uvádí Čípcová následující: „Nevidím slabá místa (pozn. autorky: 

slabá místa orgánu sociálně právní ochrany dětí), máme dostatečné možnosti.“ 

(rozhovor Čípcová). To potvrzuje i odpověď v dalším rozhovoru: „Ne (pozn. 

autorky: nevidím slabá místa), snažíme se maximálně využívat všechny možnosti.“ 

(rozhovor Drozčáková). 

 

7.2 Limity orgánu sociálně právní ochrany dětí v případech 

domácího násilí 

Z rozhovorů uskutečněných s pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí, 

z prostudované literatury a z dotazníkového šetření vyplývá, že limitů, s nimiž se v 

případech domácího násilí potýkají, je celá řada. Největším limitem se zdá být 

nedostatek návazných služeb, jemuž je věnovaná samostatná podkapitola (7.2.1) a 

ostatní problémy, s nimiž se orgán sociálně právní ochrany dětí potýká, jsou 

rozebrány v následující podkapitole (7.2.2). 

7.2.1 Nedostatek návazných služeb 

Tato kapitola je zpracována na základě výsledků z rozhovorů a dotazníkového 

šetření, které bylo zaměřené převážně na oblast návazných služeb, s nimiž mohou 

rodiny a pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí spolupracovat. 

Přestože na jednu stranu pracovníci orgánu sociálně právní ochrany oceňují 
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možnost spolupráce s dalšími institucemi, organizacemi a odborníky, kteří svými 

službami navazují na výkony orgánů sociálně právní ochrany dětí, na druhou stranu 

se potýkají s nedostatkem takových služeb. Právě nedostatek návazných služeb je 

vnímán jako nejpalčivější, jelikož se v rozhovorech objevuje opakovaně.  

„Nejsou zajištěná kapacitně volná zařízení pro oběti domácího násilí, a když 

ano, pak vzdálená od místa bydliště, kdy nejsou finanční zdroje na zajištění dopravy, 

stravy a prvotních nákladů spojených s novým začátkem.“ (rozhovor Bodorová) 

„Problémem je rozhodně nedostatek služeb, které bychom mohli rodinám nabídnout, 

aniž by museli s dítětem dojíždět.“ (rozhovor Drozčáková) „Obecně postrádáme 

nejvíce nestátní neziskové organizace, nejvíce nám asi chybí mobilní sanace rodiny.“ 

(rozhovor Čípcová) 

Podobně otázka č. 10a (Uveďte možnosti pomoci, které vám chybí) uvádí pouze 

dva nedostatky, kterými jsou nedostatek návazných služeb (uvedeno 6x) a 

nedostatečné pravomoci (uvedeno 3x). 

Limitováni jsou místní dostupností těchto služeb, kdy sice mohou matce i uložit 

povinnost navštěvovat s dítětem například dětského psychologa, nicméně je-li 

v praxi takový psycholog vzdálen například třicet kilometrů, není pro matku mnohdy 

v jejich finančních možnostech takové cesty za potřebnými službami absolvovat. 

V rozhovorech se často objevuje vyslovená potřeba mobilních služeb jako například 

sanace rodiny, která by mohla vykonávat například dohled nad rodinou místo orgánu 

sociálně právní ochrany dětí, čímž by tomuto orgánu značně odlehčila (rozhovor 

Čípcová).  

V případě, že služba v místě dostupná je a matka je ochotna tuto službu využít, 

naráží se zase často na kapacitní problémy a dlouhé čekací lhůty při objednání do 

služby či k odborníkovi. Spokojenost s časovou dostupností návazných služeb 

zjišťovala otázka v dotazníkovém šetření č. 7 (Máte problém s časovou dostupností 

služeb?). Ukázalo se, že 18 respondentů uvedlo, že s časovou dostupností problémy 

mají, přičemž 13 respondentů uvedlo, že tyto problémy nemají. Více než polovina 

respondentů se tedy potýká nejen s obecným nedostatkem návazných služeb, ale 

v případě, že již v místě návazné služby jsou, nejsou dostatečné pružné, což může být 

právě u případů domácího násilí velký problém. V pěti případech respondenti uvedli, 

že všechny služby, které u řešení případů domácího násilí využívají, se nacházejí 

v krajském městě, a zároveň u všech mají tak problém nejen s místní dostupností, ale 

i s dostupností časovou. Obecně uváděli v odpovědích na otázku č. 7a (Vyjmenujte
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služby, u nichž je časová nedostupnost nejproblematičtější.) respondenti následující 

služby:  

Tabulka č. 12: Služby, u nichž je časová nedostupnost nejproblematičtější 

 

Služby, u nichž je časová nedostupnost 

nejproblematičtější 

 

Uvedeno 

Psycholog, případně psychiatr 7x 

Dětský psycholog 4x 

Intervenční centrum 4x 

Sociální nebo azylové bydlení 4x 

Psychoterapeutické služby 3x 

Krizové centrum 3x 

Středisko výchovné péče 2x 

Mediátoři 2x 

Místní šetření v domácnostech o víkendech a ve 

večerních hodinách 

 

1x 

Zdroj: Autorka 

Služby, u nichž je časová dostupnost nejproblematičtější, jsou bohužel služby, 

které by měly jak oběť, tak svědka domácího násilí stabilizovat v psychické oblasti. 

Oběť domácího násilí jen stěží může činit další kroky na svou ochranu a ochranu 

svého dítěte, pokud je stále psychicky paralyzována následky domácího násilí, které 

se v rodině odehrávalo. Podobně dítě, které je domácímu násilí svědkem, potřebuje 

psychickou podporu, aby se stabilizovalo a aby pochopilo nastalou situaci, kdy se 

matka rozhodne situaci řešit a například od násilného partnera odejít. A co se týče 

zajištění základní potřeb, je velmi problematická nedostupnost azylového či 

sociálního bydlení, jelikož rozhodne-li se jednou oběť domácího násilí ze vztahu a od 

partnera odejít, není možné jí sdělit, že jí není kam umístit a poslat zpět k pachateli. 

(rozhovor Bodorová) 

Dotazníkové šetření potvrdilo předpoklad, že s problémem nedostatku 

návazných služeb se potýkají menší obce nebo obce, které nemají ve své blízkosti 

větší město. Na otázku č. 4 (Máte v místě či blízkém okolí dostatek návazných služeb, 

které můžete matce, která je obětí domácího násilí, zprostředkovat?) odpovědělo 21 

respondentů, že těchto služeb mají dostatek, a 10 respondentů odpovědělo, že nikoli. 

Respondenti, kteří těchto služeb nemají dostatek, jsou ti, jejichž obec má 19 000 

obyvatel a méně. Kladně lze hodnotit, že na otázku č. 4b (Jsou služby, které pro oběti 

domácího násilí, zprostředkováváte, kapacitně dostatečné?), odpovědělo 22 

respondentů ano, zatímco pouze 9 respondentů odpovědělo, že kapacita využívaných 

návazných služeb dostatečná není. U kapacity zařízení nebylo vzhledem k malému 

počtu respondentů možné vysledovat spojitost s velikostí obcí. 
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Dotazníkové šetření však ukázalo, že větším problémem jsou návazné služby pro 

děti, které jsou svědky domácího násilí. Na otázku č. 5 (Máte v místě či blízkém okolí 

dostatek návazných služeb, které můžete dítěte, které je svědkem domácího násilí, 

zprostředkovat?) odpovědělo ano pouze 15 respondentů a 16 respondentů uvedlo, že 

těchto služeb dostatek nemají. Můžeme-li z tohoto nevelkého množství odpovědí 

vyvozovat nějaké závěry, pak lze zhodnotit, že přestože služeb pro matky, které jsou 

oběťmi domácího násilí, je již poměrně velké a dostatečné množství, problematika 

dětských svědectví ještě nebyla dostatečně zmapována, a tudíž je těchto služeb méně. 

Otázka č. 5b (Jsou služby, které dítěti, jež je svědkem domácího násilí, 

zprostředkováváte, kapacitně dostatečné?) ukazuje, že kapacita služeb pro děti je o 

něco nižší než u služeb pro oběti domácího násilí. 15 respondentů uvádí, že jsou tyto 

služby kapacitně dostatečné, zatímco 16 respondentů uvádí, že dostatečné nejsou. 

Nejhorších výsledků dosahuje dostupnost návazných služeb pro pachatele 

domácího násilí. Na otázku č. 6 (Máte v místě či blízkém okolí dostatek návazných 

služeb, které můžete pachateli domácího násilí zprostředkovat?) odpovědělo ano 

pouze 13 respondentů, zatímco 18 respondentů uvedlo, že těchto služeb nemá 

dostatek. Lze tedy konstatovat, že pomoc pachatelům domácího násilí je u nás 

nejpomaleji se rozvíjejícím oborem v oblasti řešení případů domácího násilí. Stále 

zřejmě převažuje kriminální úhel pohledu na tyto osoby (Brown, 2004). Podobně 

nejslabších výsledků dosahují návazné služby pro pachatele domácího násilí i 

v oblasti kapacity daných služeb. Na otázku č. 6b (Jsou služby, které pachatelům 

domácího násilí zprostředkován, kapacitně dostatečné?) odpovědělo ano pouze 12 

respondentů, zatímco 19 respondentů uvádí, že kapacitně dostatečné nejsou. 

V rámci dotazníkového šetření byly také zodpovídány otázky zjišťující, které 

návazné služby pracovníkům orgánů sociálně právní ochrany dětí při řešení případů 

domácího násilí chybí. Tyto odpovědi na otázky č. 4a, č. 5a, č. 6a (Které návazné 

služby vám chybí?) jsem shrnula do následující tabulky. V tabulce je rovněž 

v závorce za chybějící službou uvedena četnost výskytu v dotaznících. 

Tabulka č. 12: Chybějící návazné služby 

Otázka č. 4a 

Chybějící služby pro 

matku, oběť domácího 

násilí 

Otázka č. 5a 

Chybějící služby pro 

dítě, svědka domácího 

násilí 

Otázka č. 6a 

Chybějící služby pro 

pachatele domácího 

násilí 

Psychologové (5x) Dětský psycholog (11x) Psychologové (10x) 

Poradenské služby (3x) Psychoterapeutické 

poradny (5x) 

Psychiatři (4x) 

Sociální či azylové Intervence Psychoterapeutické 
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bydlení (3x) specializovaná na děti 

(3x) 

poradny (4x) 

Krizová lůžka (1x) Krizová centra (1x)  Sociální či azylové 

bydlení (4x) 

Krizová centra (1x)  Dětský psychiatr (1x) Bezplatná poradna (3x) 

Nonstop krizové služby 

(1x) 

Pedopsycholog (1x) Krizová centra (2x) 

Psychiatři (1x) Pedopsychiatr (1x) Mediátoři (2x) 

Pedopsychologové (1x) Sociální či azylové 

bydlení (1x) 

Právnické služby (2x) 

Pedopsychiatři (1x) Blízká náhradní rodinná 

péče (1x) 

Kurzy sebeovládání (1x) 

Poradny pro mezilidské 

vztahy (1x) 

- Služby, které by byly pro 

pachatele povinné (1x) 

Intervenční centra (1x) - - 

Psychoterapeutické 

poradny (1x) 

- - 

Mediátoři (1x) - - 

Zdroj: Autorka 

Vzhledem ke skutečnosti, že právě matka, která je obětí domácího násilí, je 

zároveň tou osobou, která musí situaci kvůli dítěti aktivně řešit, je rovněž tou 

osobou, pro kterou je nutné zajistit co nejvíce návazných služeb, které jí v jejím úsilí 

podpoří. Proto není zvláštní, že přestože z dotazníkového šetření vyplynulo, že 

nedostatek návazných služeb pro oběti domácího násilí je uváděn méně často než u 

dětí, které jsou svědky domácího násilí, nebo u pachatelů domácího násilí, je nejdelší 

seznam chybějících návazných služeb uveden právě u nich. 

Tristní je situace na poli psychologické pomoci všem uvedeným osobám 

v situaci domácího násilí. Nejhorší je však absence dětských psychologů. Právě dítě 

má jen velmi málo vlastních možností, jak se situací domácího násilí v rodině 

vyrovnat a nemožnost zajistit mu adekvátní psychologickou pomoc jen prohlubuje 

psychické problémy dítěte plynoucí z jeho přítomnosti v rodině, kde docházelo 

k domácímu násilí. Dovolím-li si v tomto případě, i přes velmi malý vzorek, 

zobecnění, pak by 30% orgánů sociálně právně ochrany dětí nemělo možnost zajistit 

dětem, které jsou svědky domácího násilí, adekvátní psychologickou pomoc. 

Z uvedeného seznamu je tedy evidentní, že v České republice není rozmístění 

návazných služeb pro oběti, svědky ani pachatele domácího násilí dostatečně 

rovnoměrné. Přestože obecně je nabídka návazných služeb v České republice z mého 

pohledu poměrně rozmanitá, není možné využít tyto služby kdekoli v republice. 

Proto je řešení případů domácího násilí značně limitováno v obcích s nižšími počty
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obyvatel a v obcích, které nemají ve své blízkosti žádné větší město, které by širší 

nabídku návazných služeb mohlo poskytnout. 

7.2.2 Ostatní limity v řešení případů domácího násilí  

 nedostatek neziskových organizací, které by byly pověřeny k výkonu 

sociálně právní ochrany dětí 

Jak ukázala kapitola 7.2.1, je nedostatek návazných služeb v podstatě 

nejvýznamnějším problémem, s nímž se orgány sociálně právní ochrany potýkají. 

V rozhovorech se navíc objevil ještě specifický problém, který na nedostatek 

návazných služeb navazuje, a tím je nedostatek neziskových organizací, které by 

měly pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Na takové organizace by bylo 

možné přenést část práce, kterou nyní zastává orgán sociálně právní ochrany dětí, a 

ten by se tak mohl zaměřit na řešení složitějších případů (rozhovor Drozčáková). 

Konkrétně by ideální službu, která by orgánu sociálně právní ochrany odlehčila, 

představovala mobilní sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která by mimo 

jiné mohla vykonávat dohled nad rodinou. (rozhovor Drozčáková)  

 nemožnost zabránit dalšímu styku s agresorem 

Dalším problémem, který vnímají pracovníci orgánu sociálně právní ochrany 

dětí, jak vyplývá ze všech uskutečněných rozhovorů, je časté porušování vykázání ze 

společného obydlí ze strany pachatele i oběti. Pachatel mnohdy oběť, která ho již 

opustila, znovu vyhledá a uprosí k návratu. Ze zkušenosti vím, že oběť domácího 

násilí často svůj návrat k pachateli domácího násilí omlouvá tím, že dítě by mělo být 

i s otcem. Často oběť také uvěří, že pachatel své jednání změní, a tak mu opakovaně 

dává další a další šance. V praxi se ukázalo, že čím častěji se oběť k pachateli vrátila, 

tím více klesá pravděpodobnost, že by pachatele jednou opravdu nadobro opustila. 

Situaci komplikuje i skutečnost, že návrh na vykázání pachatele ze společného 

obydlí může podat pouze sama oběť nikoli orgán sociálně právní ochrany dětí 

(rozhovor Bodorová). „V silách orgánu sociálně právní ochrany dětí není zajištění 

fyzické bezpečnosti obětem přímo v místě bydliště (…). Ta může být zajištěna ze 

strany policie České republiky, kdy však soustavný dohled není jejich povinností, není 

ani reálný.“ (rozhovor Bodorová) 

 stávající legislativa, především zákon č. 401/2012 Sb., ze dne 7. 11. 

2012 

Současná legislativa poskytuje orgánům sociálně právní ochrany dětí značnou 

oporu při řešení případů domácího násilí. V rámci uskutečněných rozhovorů se 
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respondenti shodovali, že právní úprava dané problematiky je v zásadě dostatečná. 

Problémem je, že ne všechny možnosti, která legislativní rámec nabízí, je možné 

v praxi využít. „Právní úpravy shledávám dostatečnými, ale v praxi chybí nestátní 

neziskové organizace, které bychom mohli využít.“ (rozhovor Čípcová) Zde znovu 

pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí naráží na problém nedostatku 

nestátních neziskových organizací a dalších návazných služeb. Dalším problémem 

byla skutečnost, že zákon č. 401/2012 Sb. vešel v platnost 1. 1. 2013, přičemž 

školení pro pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí probíhala až ex post. 

K problematice legislativní úpravy se vyjadřovali rovněž respondenti 

v dotazníkovém šetření. Lze zhodnotit, že i zde je většina respondentů se stávající 

legislativní situací spokojena. Na otázku č. 11 (Vnímáte současnou platnou 

legislativu, kterou se v případech domácího násilí, kde jsou děti svědky, řídíte, jako 

dostatečnou?) odpovědělo 20 respondentů kladně a 11 respondentů záporně. Z 11-ti 

respondentů, kteří odpověděli záporně, se jich 6 vyjádřilo k otázce č. 11a (Zhodnoťte 

nedostatky současné platné legislativy.), kde uvádějí následující nedostatky: 

- orgán sociálně právní ochrany by měl být vnímán nejen jako represivní orgán, 

ale také jako orgán pomáhající a spolupracující 

- malá ochrana oběti domácího násilí a nedostatečné potrestání pachatele 

domácího násilí 

- vykázání je prováděno na nedostatečně dlouhou dobu 

- nevhodné možnosti práce s pachatelem domácího násilí 

- malá pružnost orgánu sociálně právní ochrany dětí a nedostatečné pravomoci 

- vysoké nároky na administrativu, přičemž na tento problém upozorňují i 

respondenti v rozhovorech 

 nízká míra využívání případových konferencí 

Jak bylo zjištěno na základě rozhovorů, přestože jsou případové konference 

považovány za vhodný nástroj k řešení případů domácího násilí, jsou nástrojem často 

nevyužívaným, mimo jiné z důvodů, že není dostatek aktérů, které by bylo možné do 

případových konferencí zapojit (rozhovor Čípcová). Opět zde narážíme na 

nedostatek návazných služeb. Seznam zúčastněných aktérů, kteří by se měli účastnit 

například týmu pro děti a mládež, jak byli vyjmenováni v podkapitole 6.3.1 Systém 

včasné intervence, tak je spíše teoretickým předpokladem, než-li odrazem praxe. 

Dotazníkové šetření rovněž potvrzuje, že případové konference nejsou zažitým 

nástrojem, který by byl využíván pravidelně a všemi orgány sociálně právní ochrany 

dětí. Na otázku č. 8 (Využíváte k řešení případů, v nichž je dítě svědkem domácího 
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násilí, případové konference?) byla nejčastěji uváděna odpověď, že nikoliv, a to 

v 16-ti případech. Někdy využívá případové konference 11 respondentů, ve 

výjimečných případech je využívají 3 respondenti a pouze 1 respondent je využívá 

vždy.  

Překážky a limity, se kterými se pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí 

potýkají, uvádějí v odpovědích na otázku č. 8b (S jakými problémy se nejčastěji 

setkáváte při pořádání případových konferencí?): 

- neochota k účasti, případně úplná neúčast zainteresovaných aktérů, z řad 

rodiny i odborníků, na případových konferencích (uvedeno 5x) 

- nedostatek času, a to jak ze strany orgánu sociálně právní ochrany dětí, tak 

z řad odborníků, k účasti na případových konferencích (uvedeno 4x) 

- obecně nedostatek odborníků, kteří se na případových konferencích mohli 

podílet (uvedeno 2x) 

 rozpočet 

V rozhovorech se objevuje také otázka rozpočtu. „Výkon orgánu sociálně právní 

ochrany dětí je (…) značně omezen nedostatkem financí.“ (rozhovor Bodorová) 

Problém, který pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí spatřují v oblasti 

domácího násilí, se týká především možnosti zajištění odjezdu oběti domácího násilí 

a jejího dítěte do azylového bydlení, které bývá většině v jiném místě republiky 

vzhledem k bezpečnosti oběti a dítěte (rozhovor Drozčáková). Je sice možné využít 

mimořádnou okamžitou pomoc, což je dávka hmotné nouze, nicméně takovou dávku 

není možné vyřídit například ve večerních hodinách (rozhovor Drozčáková).  

 dlouhé termíny a lhůty 

Tento problém se týká následného řešení případů domácího násilí, především 

v případě, kdy dojde k soudnímu jednání (rozhovor Drozčáková), například při 

rozvodu rodiny nebo stanovování péče o dítě či stanovení výše alimentů. Soudy 

nemají stanovené lhůty, ve kterých mají takováto jednotlivá soudní řízení 

rozhodnout.  

 vysoké nároky na administrativu 

Vysoké nároky na administrativu souvisí s platnou legislativou a s potřebou mít 

dostatečné záznamy o každém případu pro účely statistik, předávání klientů jiným 

pracovníkům, apod. (rozhovor Bodorová) 
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 nedostatečná kapacita pracovníků orgánu sociálně právní ochrany 

dětí  

Kapacitní problémy, které musí pracovníci orgánu sociálně právní ochrany řešit, 

souvisí znovu s nedostatkem návazných služeb a rovněž s vysokými nároky na 

administrativu. Navíc dojde-li k záchytu ohroženého dítěte, a to nejen v oblasti 

domácího násilí, ve většině případů je nutné do situace neprodleně vstoupit a začít ji 

řešit. Není-li kapacita pracovníků dostatečná, jsou nuceni odkládat úkoly a 

povinnosti, které posunout lze, a řeší pouze aktuální problémy. Ovšem pracuje-li se 

na principu „hasíme, co hoří“, nebude se pracovník cítit komfortně a na jeho 

výkonech se tato nepohoda odrazí, a zároveň ani práce, kterou má vykonat, nebude 

odvedena kvalitně. 

 lidský faktor 

Nakonec nelze opominout ani lidský faktor. I v případech, kdy je legislativní 

zázemí dostatečné a možností k řešení daného případů dostatek, může dojít k selhání 

ze strany konkrétního pracovníka, který má daný případ na starost. Lidský faktor je 

tedy vždy nedílnou součástí celého procesu. V případě aktivního a zúčastněného 

přístupu pracovníka, který je ochoten spolupracovat s dalšími aktéry, je možné i 

místní či jiné limity úspěšně překonat. Pokud však pracovník takový přístup nemá, 

nebo v horším případě trpí již syndromem vyhoření
82

, což je v sociálních službách 

poměrně častý jev, může být oběti či dítěti dokonce uškozeno. 

V zásadě všechny problémy plynoucí z možnosti selhání lidského faktoru by 

mělo být možné eliminovat dostatečným množství kvalifikovaných školení. 

 

7.3 Dopady systémových nedostatků na jednotlivé členy 

rodiny zasažené domácím násilím 

Jak ukázala analýza limitů, s nimiž se orgány sociálně právní ochrany dětí 

potýkají, stále jsou v oblasti řešení případů domácího násilí místa, která komplikují 

řešení těchto případů. Přestože legislativní a koncepční zakotvení dané problematiky 

se jeví jako v zásadě dostatečné, jsou zde problémy především lokálního typu, které 

ztěžují rychlé a účinné řešení případů domácího násilí. 

Dopady těchto nedostatků se týkají všech zúčastněných. Nejvíce jimi však 

                                                 
82

 Jedná se o psychický stav emočního a kognitivního vyčerpání, pramenící z trvalého stresu. 

(Maroon, 2012)  
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samozřejmě trpí samotná rodina, tedy oběť domácího násilí, svědek domácího násilí 

a v neposlední řadě pachatel domácího násilí. 

Oběť domácího násilí je po odhalení domácího násilí vystavena dvojímu tlaku. 

Jednak ze strany pachatele, který ve většině případů naléhá, aby s ním oběť zůstala, a 

jednak ze strany orgánu sociálně právní ochrany dětí, který ji naopak motivuje 

k odchodu od násilného partnera, aby bylo zajištěno její bezpečí, a tím také bezpečí 

dítěte, které je svědkem tohoto násilí. Situaci může komplikovat samotné dítě, které 

je svědkem, pokud stojí spíše na straně pachatele a obviňuje matku ze stávající 

situace. Oběť může být díky takovému tlaku paralyzována a neschopna racionálního 

uvažování a jednání.  

Na druhou stranu však právě těsně po útoku bývá oběť nejrozhodnější, a tudíž 

ochotná od partnera odejít. Pokud však v takové chvíli není možné zajistit oběti 

náležitou pomoc, jelikož potřebná pomoc není v místě, nemá volnou kapacitu nebo je 

například večer a služba nefunguje, může se oběť utvrdit ve své bezmocnosti. Pokud 

dojde k takové situaci, že se bude muset vrátit do domácnosti, kde k domácímu násilí 

docházelo, pravděpodobně ztratí veškerou naději a důvěru ve stávající systém. 

V případě, že by byla rodina ochotna, většinou až po jistém uklidnění situace, 

spolupracovat dohromady, je problémem nedostatek návazných služeb a odborníků, 

kteří by pracovali s obětí i pachatelem dohromady. Obecně je totiž služeb, které by 

pracovaly s pachatelem velmi málo. 

Zaměříme-li se na děti, které jsou svědky domácího násilí, mají dopady 

systémových nedostatků velký vliv právě na ně. Vezmeme-li v úvahu teorii 

cyklického násilí, která násilí v rodině vysvětluje jako naučené chování přenášené 

z generace na generaci (Huňková, Voňková, 2004), pak je pravděpodobné, že 

nebude-li dítěti poskytnuta dostatečná psychologická podpora a pomoc, i ono se 

jednoho dne stane agresorem nebo obětí násilí.  

Z pohledu sociologických přístupů, které uvádějí jako příčinu domácího násilí 

především sociální stres pramenící z nezaměstnanosti nebo nedostatku finančních 

prostředků (Huňková, Voňková, 2004), potom lze dovodit, že takový sociální stres 

není v podstatě možné v situaci domácího násilí zmírnit. Oběť totiž mnohdy trpí 

obavou, že když od násilného partnera odejde, společnost je odsoudí a bude jim 

rozpad vztahu dávat za vinu (Conwayová, 1997). V tom případě by se současný tlak 

domácího násilí změnil v tlak společnosti, ke kterému sice nemusí dojít, ale oběť, 

která si rozpad vztahu i samotné probíhající násilí dává často za vinu, se ho obává. 

Pachatel mívá oprávněné obavy z pohledu společnosti a okolí na jeho osobu 
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poté, co se domácí násilí odhalí. I to je jeden z důvodů, proč se snaží oběť neustále 

udržovat ve vztahu. Pachatelé mají ve většině případů problém se zvládáním vzteku. 

Vztek jim totiž pomáhá posílit osobní pocit moci a schopnosti, především ve chvíli, 

kdy je ponižován druhý, tedy oběť domácího násilí (Nathanson, 1992). Právě 

zvládání vzteku je potřeba pachatele naučit, ideálně v terapeutických skupinách, 

nicméně těch je u nás opravdu jen minimum. Je tedy evidentní, že nebude-li 

s pachatelem terapeuticky pracováno, jeho znovuzačlenění do společnosti nebude 

příliš reálné. Spíše se bude opakovat scénář domácího násilí, pouze obětí již bude 

někdo jiný. 

Všechny dopady domácího násilí na členy rodiny jsou poměrně závažné. A 

přestože orgán sociální ochrany dětí je schopen reálně, i když s překážkami, zajistit 

bezpečí dítěte, potažmo matky s dítětem. Není již mnohdy schopen nabídnout 

navazující služby, které budou s účastníky domácího násilí pracovat na 

dlouhodobější terapeutické bázi, která by dokázala změnit či alespoň usměrnit 

patologické vzorce chování, které je do situace domácího násilí neustále vrací. To 

platí i pro děti, které jsou svědky domácího násilí. Zde také není mnohdy možné 

zajistit takové odborníky, kteří budou pracovat na tom, aby dítě nepřebíralo vzorce 

patologického chování od svých rodičů. 

Je tedy zjevné, že dopady na jednotlivé členy rodiny, kde dochází k domácímu 

násilí, jsou především dlouhodobého charakteru a souvisí s naučenými vzorci 

chování, které jedinec těžko sám mění, i když si může uvědomovat, že mu ztěžují 

život. Proto je třeba, aby ke zmírnění těchto dopadů přispěl především neziskový 

sektor a zdravotnictví. 
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8. Závěry a doporučení 

Předkládaná diplomová práce se věnovala problematice domácího násilí, s užším 

zaměřením na děti, které jsou svědky domácího násilí, a to v rámci České republiky. 

Studium literatury, politických dokumentů a zákonů potvrdilo, že domácí násilí je již 

uznaným společenským problémem, kterému je věnována pozornost jak 

z teoretického hlediska, tak z hlediska praktického. Aktivní přístup ze strany státu 

k řešení dané problematiky dokládá v posledních letech především vznik Národního 

akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011-2014. Nejvýznamnější posun 

v oblasti dětských svědectví je skutečnost, že děti, které jsou svědky domácího násilí, 

jsou v současné době považovány za děti týrané, a tudíž je potřeba je před takovýmto 

stavem chránit. 

Diplomová práce zkoumala systém, v rámci něhož jsou řešeny případy 

domácího násilí, jeho efektivita, komplexnost a multidisciplinárnost. Hlavním 

tématem byl systém práce s dětmi, které jsou svědky domácího násilí, přičemž jsem 

se zaměřila i na vazby na systém práce s oběťmi a pachateli domácího násilí, které 

vzhledem ke komplexnosti daného systému významně systém práce s dětmi 

ovlivňují. 

Hlavními technikami sběru primárních dat, využitými v diplomové práci, byly 

polostrukturované rozhovory s pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí a 

dotazníkové šetření v rámci orgánu sociálně právní ochrany dětí. Získaná data a 

informace byly porovnány a konfrontovány s odbornou literaturou, dokumenty a 

dalšími zdroji využitými v dané práci. 

 

Ze studia literatury a dalších zdrojů je zjevné, že je nutné zajistit pomoc a 

podporu dětem, které jsou svědky domácího násilí. Jedná se však o problém velmi 

komplexní, který nelze řešit bez spolupráce s dalšími aktéry. Na základě analýzy lze 

shrnout, že v současné době představují největší problémy v oblasti domácího násilí 

nedostatečná práce s dětmi, které jsou svědky domácího násilí a rovněž nedostatečná 

práce s pachateli domácího násilí. Služby poskytované těmto osobám jsou velmi 

omezené, mnohdy kapacitně nedostatečně a především často místně nedostupné. 

Systémy péče a pomoci nejsou navíc dostatečně provázané takovým způsobem, aby 

bylo možné případy domácího násilí řešit současně se všemi účastníky. K tomuto 

účelu vhodné případové konference nejsou k řešení případů domácího násilí 
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využívány pravidelně a jejich pořádání značně komplikuje nedostatek času či ochoty 

jednotlivých aktérů k účasti na těchto konferencích.  

Rozhovory i dotazníkové šetření potvrzují, že teoretické možnosti řešení případů 

domácího násilí jsou dostatečně účinné i kompatibilní, avšak řešení jednotlivých 

konkrétních případů je omezeno tím, že v praxi není možné potenciální možnosti 

využít, a to především možnosti součinnosti s nestátními neziskovými organizacemi, 

které jsou v České republice rozmístěny značně nerovnoměrně. Kritickým místem je 

rovněž nedostatečná kapacita dětských psychologů a obecně nedostatek služeb, které 

by bylo možné zajistit dětem, které jsou svědky domácího násilí. 

Aktérů, kteří působí při řešení problematiky domácího násilí, je skutečně velké 

množství, jak ukázala rychlá analýza aktérů. Na základě analýzy aktérů se lze 

domnívat, že množství a struktura aktérů podílejících se na řešení případů domácího 

násilí je dostatečná. Avšak je nutné zajistit, že aktéři, kteří se přímo podílejí na 

pomoci jednotlivým členům rodiny, budou všem takto postiženým rodinám 

k dispozici, a to jak místně, tak časově. 

Za významný systémový nedostatek lze považovat také platnou legislativu, 

nikoliv však obsahem, jako spíše skutečností, že respondenti v rozhovorech uvádějí, 

že byl ušit horkou jehlou a navíc vešel v platnost dříve, než měli pracovníci orgánů 

sociálně právní ochrany dětí možnost se s ní seznámit. 

Orgány sociálně právní ochrany dětí se dále potýkají s omezenými rozpočty, 

nedostatečnou kapacitou pracovníků a s nedostatkem organizací, které by byly 

pověřeny k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. I přesto lze však jejich postupy 

hodnotit jako vyhovující a šetrné vůči dětem, které jsou svědky domácího násilí. Zde 

závisí především na lidském faktoru a tedy přístupu jednotlivých pracovníků 

k jednotlivému konkrétnímu případu. 

Dopady všech stávajících nedostatků se týkají všech zúčastněných. Nejvíce jimi 

však samozřejmě trpí samotná rodina. Všechny dopady domácího násilí na členy 

rodiny jsou poměrně závažné a podobně jsou také závažné systémové nedostatky při 

řešení případů domácího násilí. Přestože orgán sociální ochrany dětí je schopen 

zajistit bezpečí dítěte, potažmo matky s dítětem, nemá mnohdy možnost nabídnout 

navazující služby, které budou s účastníky domácího násilí pracovat na 

dlouhodobější terapeutické bázi. Právě ta může změnit či alespoň usměrnit 

patologické vzorce chování, které se v rodině vyskytují, a které tak přebírá také dítě, 

které je domácímu násilí svědkem. Proto je třeba, aby ke zmírnění těchto dopadů 

přispěl především neziskový sektor a zdravotnictví. 
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V rámci jedné diplomové práce nebylo možné postihnout celou šíři takto 

komplexního a širokého problému, který na sebe dále navazuje další problematiky. 

Proto považuji tuto diplomovou práci spíše za východisko pro další zkoumání, které 

by bylo vhodné zacílit v jednom směru přímo na účastníky domácího násilí, a svědky 

tohoto násilí, a v druhém směru na nestátní neziskové organizace a jejich pohled na 

kritická místa tohoto systému. 
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9. Summary 

The presented thesis identified the problem of domestic violence within the 

Czech Republic, with a narrower focus on children who witness domestic violence. 

The study of literature, political documents and laws confirmed that domestic 

violence is already a recognized social problem that is receiving attention not only 

from the theoretical point of view but also from the practical one. The origin of the 

National Action Plan for Prevention of Domestic Violence for 2011-2014 proves the 

state´s active approach to solving this issue. The most significant shift in the field of 

children´s testimonies is the fact that children who witness domestic violence are 

currently being considered abused, and therefore need to be protected from such 

state.  

This thesis examined the system which deals with cases of domestic violence, its 

effectiveness, complexity and multidisciplinarity. The main topic was the system of 

work with children who witness domestic violence, while I also focused on linkages 

to the system of work with victims and perpetrators of domestic violence which, due 

to the complexity of the system, significantly affects work with children.  

Two main techniques for primary data collection were used in the thesis: Semi-

structured interviews with the personnel from institutions of social and legal 

protection of children and surveys within the social-legal children protection organs. 

Collected data and information were compared and confronted with scientific 

literature, documents and other sources utilized in this paper. 

The study of literature and other sources proves that it is necessary to provide 

help and support to children who witness domestic violence. This is however a very 

complex problem that cannot be resolved without cooperation with other actors. 

Based on the analysis, it can be summarized that there are two biggest problems in 

the area of domestic violence. Firstly, the lack of work with children who witness 

domestic violence, and secondly, the lack of work with perpetrators of domestic 

violence. The service provided to these individuals is very limited, its capacity is 

often insufficient and, above all, the service is usually locally unavailable. The 

systems of care and assistance are also insufficiently connected as to be able to 

handle the cases of domestic violence with all its participants at the same time. Case 

conferences, suitable for this purpose, are not used regularly to solve the cases and 

the lack of time or willingness of individual actors to participate in these conferences 

greatly complicates their organization.  
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Interviews and surveys confirm that the theoretical possibility of solving the 

domestic violence cases are sufficiently effective and compatible. Yet, the solution to 

specific and individual cases is limited by the fact that it is not possible to use 

potential possibilities in practice, especially cooperation with non-governmental 

organizations, very unevenly distributed in the Czech Republic. More critical points 

of this matter include inadequate capacity of child psychologists and general lack of 

services that could be provided to children who witness domestic violence.  

A quick analysis of the actors has shown a large number of actors who are active 

in addressing the issue of domestic violence. Based on the actors´ analysis, it can be 

assumed that the amount and structure of the actors involved in the cases of domestic 

violence is sufficient. However, it is necessary to ensure that the actors who are 

directly involved in assisting individual family members may be available to all 

affected families, both locally and in time.  

Our valid legislation can also be considered a significant systemic deficiency, 

not because of its content but rather for the fact, very often used by the respondents 

of the interviews. They claim that it was made quickly, not too well and it also came 

into force before the personnel of social and legal protection of children institutions 

had a chance to become acquainted with it. 

The institutions of social and legal protection of children are faced with limited 

budgets, lack of staff capacity and lack of organizations entrusted to the social and 

legal children protection. Despite this fact, their procedures can still be evaluated as 

convenient and friendly to children who witness domestic violence. The human 

factor and thus individual employee´s approach to specific cases are being judged as 

crucial here. 

The impact of all existing inefficiencies relates to all concerned, mainly to the 

family itself. The effects of domestic violence on family members are quite serious, 

as well as major systemic inefficiencies in dealing with cases of domestic violence. 

The institutions of social and legal protection of children are able to ensure the 

child´s safety, hence of the mother and the child, but they often cannot offer follow-

up services that would work with domestic violence participants on long-term 

therapeutic basis. And it is precisely the long-term therapeutic basis which may 

change or at least streamline the pathological patterns of behavior occurring in the 

family, taking on by the child who witnesses domestic violence. In order to reduce 

these impacts, the non-profit sector and healthcare are necessary to enter. 

Within a single thesis, it was not possible to capture the full breadth of such a 
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complex and broad issue, which is attracting further related issues onto it. I therefore 

consider this thesis rather a starting point for further investigation, suitably targeted 

in one direction – directly to the domestic violence participants and witnesses in one 

way and, to non-governmental organizations and their view of the critical points of 

the system in the other. 
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Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany 

dětí 

 

Identifikační údaje 

Jméno: 

Věk: 

Pohlaví: 

Pracovní pozice: 

Jak dlouho se danou problematikou zabývá: 

 

Otázka č. 1: Řešíte veškerou problematiku násilí v rodině, nebo pouze specifické 

problémy, např. partnerské násilí, násilí páchané na dětech? 

 

Otázka č. 2: Jaký je postup vaší instituce při záchytu domácího násilí, v němž 

jsou děti svědky tohoto násilí? 

Otázka č. 2.1: Nacházíte v tomto postupu nějaké problémy, zejména ve vztahu 

k dětem? 

 

Otázka č. 3: Jakými hlavními právními normami se řídí vaše činnost při řešení 

problematiky domácího násilí? 

Otázka č. 3.1: Domníváte se, že tato právní úprava je dostatečná, že reaguje na 

potřeby praxe? 

Otázka č. 3.2: Shledáváte nějaký konkrétní nedostatek v současné legislativě 

vztahující se k vaší práci? 

 

Otázka č. 4: Jaké jsou vaše hlavní možnosti z hlediska pomoci osobám 

ohroženým domácím násilím? 

Otázka č. 4.1: Domníváte se, že jsou dostatečné? Charakterizujte proč ano či pro ne. 

Otázka č. 4.2: Jak v praxi pracujete s osobami ohroženými domácím násilím? 

 

Otázka č. 5: Jaké jsou vaše hlavní možnosti z hlediska pomoci dětem, které jsou 

svědky domácího násilí? 

Otázka č. 5.1: Domníváte se, že jsou dostatečné? Charakterizujte proč ano či proč ne. 

Otázka č. 5.2: Jak v praxi pracujete s dětmi, které jsou svědky domácího násilí? 

 

Otázka č. 6: Kde spatřujete slabá místa vaší instituce z hlediska pomoci 

svědkům, které jsou svědky domácího násilí? 

Otázka č. 6.1: Jak se s těmito slabými místy v praxi vypořádáváte? 

 

Otázka č. 7: Jak v praxi pracujete s pachatelem domácího násilí? 

Otázka č. 7.1: Využíváte nějaké specifické programy či metody? 

 

Otázka č. 8: V čem spočívají silné stránky vaší instituce? 

 

Otázka č. 9: Má vaše instituce při řešení případů domácího násilí nějaké 

rezervy, tzn. je možné dle zákona dělat více, ale z nějakého důvodu tak není 

činěno? 

Otázka č. 9.1: V čem spatřujete hlavní překážky způsobující nevyužívání těchto 

rezerv? 

 

Otázka č. 10: Domníváte se, že vykonáváte činnost, kterou by měl vykonávat 

někdo jiný? Pokud ano, o jakou činnost se jedná? 
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Otázka č. 11: Co z hlediska efektivní pomoci obětem domácího násilí ve vašem 

regionu postrádáte? 

Otázka č. 11.1: Jak nedostatky v praxi řešíte? 

 

Otázka č. 12: S kým spolupracujete při řešení případů domácího násilí? Jak 

často a jakou formou? 

Otázka č. 12.1: Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými spolupracovníky při řešení 

domácího násilí? 

 

Otázka č. 13: Domníváte se, že v současném systému místní spolupráce jsou 

někde slabá místa? Pokud ano, jaká? 

Otázka č. 13.1: Jak jsou v praxi řešeny? 

 

Otázka č. 14: Domníváte se, že kontakt s ostatními organizacemi je založen spíše 

na „známostech a vztazích“, nebo je současný systém kooperace institucí 

nastaven dostatečně právní úpravou? 
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Příloha č. 2: Dotazník pro orgány sociálně právní ochrany dětí 

 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Michaela Kuntová a jsem studentkou 5. ročníku Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy. V současné době píši diplomovou práci Analýza současného 

systému řešení domácího násilí v České republice se zaměřením na péči o děti 

v roli svědků.  
Tímto bych Vás chtěla požádat o pomoc s vyplněním dotazníku zaměřeným právě na 

děti, které jsou svědky domácího násilí. Vyplnění dotazníku zabere maximálně 15 

minut Vašeho času. 

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete zpět na e-mailovou adresu: trncatko@seznam.cz 

Předem Vám velmi děkuji za Váš čas a Vaši pomoc. 

 

        S úctou 

        Bc. Michaela Kuntová 

 

 

Vyberte, prosím, nejprve velikost obce dle počtu obyvatel, v níž sídlí váš úřad.  

a) Více než 500 000 obyvatel 

b) 100 000 – 499 000 obyvatel 

c) 50 000 – 99 000 obyvatel 

d) 20 000 – 49 000 obyvatel 

e) 10 000 – 19 000 obyvatel 

f) Méně než 10 000 obyvatel 

 

Otázka č. 1: Odhadněte procentuelní zastoupení případů, které řešíte, v nichž je dítě 

svědkem domácího násilí. Domácím násilím rozumějte násilí páchané manželem, 

nebo druhem na matce dítěte, které je svědkem. 

… 

 

Otázka č. 2: Odhadněte v kolika procentech případů, kdy je dítě svědkem domácího 

násilí, vyhledá vaši pomoc sama týraná matka. 

… 

 

Otázka č. 3: Odhadněte v kolika procentech případů, kdy je dítě svědkem domácího 

násilí, vyhledá vaši pomoc samo dítě, které je svědkem. 

… 

 

Otázka č. 4: Máte v místě či blízkém okolí dostatek návazných služeb, které můžete 

matce, která je obětí domácího násilí, zprostředkovat? 

a) Ano  
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b) Ne 

Odpovíte-li a) ano, pokračujte na otázku č. 4b. 

 

Otázka č. 4a: Které návazné služby vám chybí? Vypište, prosím. 

… 

 

Otázka č. 4b: Jsou služby, které pro oběti domácího násilí, zprostředkováváte, 

kapacitně dostatečné? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Otázka č. 5: Máte v místě či blízkém okolí dostatek návazných služeb, které můžete 

dítěti, které je svědkem domácího násilí, zprostředkovat? 

a) Ano 

b) Ne 

Odpovíte-li a) ano, pokračujte na otázku č. 5b. 

 

Otázka č. 5a: Které návazné služby vám chybí? Vypište, prosím. 

… 

 

Otázka č. 5b: Jsou služby, které dítěti, jež je svědkem domácího násilí, 

zprostředkováváte, kapacitně dostatečné? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Otázka č. 6: Máte v místě či blízkém okolí dostatek návazných služeb, které můžete 

pachateli domácího násilí zprostředkovat? 

a) Ano 

b) Ne 

Odpovíte-li ano, pokračujte na otázku č. 6b. 

 

Otázka č. 6a: Které návazné služby vám chybí? Vypište, prosím. 

… 

 

Otázka č. 6b: Jsou služby, které pachatelům domácího násilí zprostředkováváte, 

kapacitně dostatečné? 

a) Ano 

b) Ne 
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Otázka č. 7: Máte problém s časovou dostupností navazujících služeb? 

a) Ano 

b) Ne 

Odpovíte-li b) ne, pokračujte na otázku č. 8. 

 

Otázka č. 7a: Vyjmenujte služby, u nichž je časová nedostupnost 

nejproblematičtější. 

… 

 

Otázka č. 8: Využíváte k řešení případů, v nichž je dítě svědkem domácího násilí, 

případové konference? 

a) Ano, vždy 

b) Ano, někdy 

c) Ano, ale jen ve výjimečných případech 

d) Ne 

Odpovíte-li d) ne, pokračujte na otázku č.9. 

 

Otázka č. 8a: Vypište, prosím, kdo se dále účastní případových konferencí při řešení 

případů domácího násilí, v nichž je dítě svědkem. 

… 

 

Otázka č. 8b: S jakými problémy se nejčastěji setkáváte při pořádání případových 

konferencí? 

… 

 

Otázka č. 9: Byli jste nuceni odebrat dítě z rodiny kvůli probíhajícímu domácímu 

násilí mezi rodiči, nebo mezi matkou dítěte a jejím druhem? 

a) Ano, často 

b) Ano, někdy 

c) Ano, ale jen ve výjimečných případech 

d) Ne 

Odpovíte-li d) ne, pokračujte na otázku č.10. 

 

Otázka č. 9a: Kam bývají děti, které jsou svědky domácího násilí, při odebrání 

nejčastěji umisťovány? 

a) K příbuzné osobě 

b) Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

c) Do ústavní péče 
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d) Jinam 

 

Otázka č. 9b: S jakými problémy se nejčastěji setkáváte při odebírání dítěte 

z rodiny? 

… 

 

Otázka č. 10: Vnímáte své možnosti, jako orgánu pro sociálně právní ochranu dětí, 

v oblasti pomoci dětem, které jsou svědky domácího násilí, jako dostatečné? 

a) Ano 

b) Ne 

Odpovíte-li a) ano, pokračujte na otázku č. 11. 

 

Otázka č. 10a: Uveďte možnosti pomoci, které vám chybí. 

… 

 

Otázka č. 11: Vnímáte současnou platnou legislativu, kterou se v případech 

domácího násilí, kde jsou děti svědky, řídíte, jako dostatečnou? 

a) Ano 

b) Ne 

Odpovíte-li a) ano, pokračujte na otázku č. 12. 

 

Otázka č. 11a: Zhodnoťte nedostatky současné platné legislativy. 

… 

 

Otázka č. 12: Pokud máte ještě nějaký postřeh k problematice dětských svědectví 

domácímu násilí, prosím vás o jeho sdělení. 

… 

 

 

 

 

        Děkuji za Vaše odpovědi 

   

        S úctou 

        Bc. Michaela Kuntová 


