
Domácí násilí je rozsáhlý a závažný sociální problém, který prostupuje celou 

společností. Ve své diplomové práci se mu věnuji rovněž pro jeho komplexnost, zasahuje totiž 

nejen do oblasti práva a kriminologie, ale také psychologie a sociologie. V první části práce 

bylo nutné vymezit domácí násilí jako pojem a popsat jeho definiční znaky, jimiž jsou 

neměnnost rolí agresora a oběti, eskalace, cykličnost, dlouhodobost a opakovanost. Zabývám 

se dopady domácího násilí na celou společnost a nabízím krátký pohled na řešení této 

problematiky v zahraničí. Dále se podrobně rozepisuji o mýtech, které o domácím násilí 

kolují, neboť vyjadřují postoj veřejnosti k domácímu násilí, což podle mě hraje důležitou roli 

pro správné nastavení prevence.  

 Druhá kapitola diplomové práce se týká kriminologických aspektů domácího násilí. 

Postupně se soustřeďuje na výskyt domácího násilí, jeho typologii, pachatele a oběti, přičemž 

je kladen důraz právě na část viktimologickou včetně specifik jednotlivých skupin obětí. Další 

kapitola práce obsahuje přehled dosavadního vývoje právní úpravy v oblasti ochrany před 

domácím násilím. Ve čtvrté části diplomové práce se detailně věnuji jednotlivým nástrojům, 

které český právní řád na ochranu před domácím násilím poskytuje. Jedná se o vykázání, 

občanskoprávní předběžné opatření a některá ochranná ustanovení občanského zákoníku, 

trestněprávní instituty včetně trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí a ochranu 

obětí trestných činů.  

 V poslední kapitole se zaměřuji na některé aktivity na pomoc obětem domácího násilí, 

přičemž významnou roli hrají intervenční centra. Všímám si, jaké preventivní programy a 

osvětové projekty se v posledních letech objevily, a že v oblasti prevence působí více či méně 

zdařile i amatérské iniciativy. Některé případy domácího násilí byly velmi medializovány, což 

mělo a má velký vliv na veřejnost. Ačkoliv se výskyt domácího násilí mírně snižuje a pro jeho 

oběti existuje dostupná pomoc, domácí násilí je stále nezanedbatelným sociopatologickým 

jevem. K jeho potlačení může výrazně přispět nejen úzká spolupráce všech institucí 

působících v oblasti domácího násilí, ale především pokračující osvěta a preventivní činnost 

státních i nestátních organizací a médií. 


