
Abstrakt 

 Tématem předkládané diplomové práce jsou „Trestněprávní a kriminologické 

aspekty domácího násilí“. Fenomén domácího násilí prostupuje celou společnost, jedná 

se o celospolečenský problém, který se vyskytuje již velmi dlouho. Zpočátku bylo domácí 

násilí chápáno jako soukromý problém, do kterého by stát neměl zasahovat. V posledních 

třiceti letech se tento přístup změnil, vnímání domácího násilí prodělalo velkou změnu. 

Společnost začala tuto problematiku vnímat jako celospolečenský veřejný problém, který 

vyžaduje též zásah státu. Domácí násilí si žádá svou komplexností interdisciplinární 

přístup.  

V úvodní části je domácí násilí definováno jako pojem a současně v obecné rovině 

též popsáno. Následující část je věnována popisu domácího násilí jako takového. Popsány 

jsou znaky domácího násilí (jakými je neveřejnost, opakování, dlouhodobost, nerovné 

postavení stran, případně eskalace atd.), jeho druhy a formy, zákonitosti a specifika, které 

jej diferencují od jiného násilného jednání. Dále jsou popsány příčiny domácího násilí 

a jednotlivé teorie zabývající se důvody vedoucími k domácímu násilí. Ke konci první 

kapitoly je nastíněna role genderu v domácím násilí.  

Kriminologická část této práce přináší pohled na pachatele domácího násilí, dále 

na oběť domácího násilí a bližší vymezení jednotlivých skupin obětí. Je zde také obsažen 

viktimologický pohled na tuto problematiku. Cílem této části je uvést domácí násilí v jeho 

komplexnosti a nastínit specifika pachatelů a obětí domácího násilí. Pro lepší přehlednost 

jsou jednotlivé skupiny pachatelů i obětí členěny v samostatných bodech. Další kapitoly 

jsou věnovány právním aspektům domácího násilí, kde je přiblížena současná právní 

úprava v České republice. Nejdříve z pohledu trestního práva hmotného, dále z pohledu 

trestního práva procesního a nakonec z pohledu právních předpisů stojících mimo 

trestněprávní úpravu. Cílem kapitol zabývajících se právní úpravou domácího násilí 

v České republice je poskytnout ucelený přehled institutů, které jsou v současnosti 

v našem právním řádu k dispozici.  

V poslední kapitole je uvedeno několik myšlenek de lege ferenda ve vztahu k této 

problematice. V závěru je shrnut obsah práce a zhodnocen stav současné právní úpravy 

tohoto fenoménu v České republice. 


