
Resumé 

Tématem této diplomové práce je domácí násilí a jeho prevence. Domácí násilí se 

vyskytuje ve společnosti od nepaměti, nicméně až v poslední době se stalo součástí veřejných 

diskuzí. Domácí násilí již není ryze soukromou záležitostí konkrétní rodiny, ale je to problém 

veřejný a celospolečenský. 

První kapitola nás seznamuje s problematikou domácího násilí, snaží se nabídnout 

definici domácího násilí a popisuje klíčové znaky domácího násilí (domácí násilí není 

jednorázový incident, násilí se ve vztahu neustále stupňuje, vše se odehrává v soukromí a 

typické je neměnné rozdělení rolí). Domácí násilí probíhá v určitém cyklu, kdy se střídají 

období klidu, napětí a násilí. Oběti mohou být vystavené fyzickému násilí, psychickému 

násilí, emocionálnímu násilí, sociálnímu násilí, ekonomickému násilí i sexuálnímu násilí. 

První kapitola se věnuje i příčinám domácího násilí, zaměřuje se rovněž na mýty s tím 

spojené. 

Druhá kapitola má za cíl charakterizovat a popsat profil pachatele. Převážnou část 

pachatelů tvoří muži (až 90-95 %), avšak násilníkem v rámci partnerského vztahu může být i 

žena. 

Třetí kapitola se zabývá obětí a snaží se vykreslit profil oběti. Násilí může směřovat 

nejen proti ženě, ale i proti muži. Násilí může také zasáhnout seniory či děti. S domácím 

násilím se setkáváme i v homosexuálních párech. Zažité domácí násilí často zanechá na oběti 

velmi vážné následky. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na prevenci – efektivnější je problémům předcházet než je 

pak složitě řešit. Domácí násilí navíc představuje velkou finanční zátěž pro stát. Rozlišujeme 

prevenci primární, sekundární a terciární. 

Pátá kapitola obsahuje vybranou právní úpravu, zaměřuje se na instituty a otázky, 

které jsou dle mého názoru důležité. Nalezneme zde tedy právní úpravu vykázání, 

předběžných opatření, zákon o obětech, zakotvení intervenčních center, problematiku 

domácího násilí z hlediska nového občanského zákoníku, ale i rozbor jednotlivých 

skutkových podstat trestných činů.  

Přestože situace obětí domácího násilí zůstává nadále velmi vážná, neustále se 

zlepšuje, a to zejména díky neúnavné činnosti neziskových organizací. 

 


