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This work describes the issue of domestic violence and human trafficking from the 
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Úvod. 

 

     Téma domácího násilí je v současné době velmi aktuální, a proto je třeba, podle mého 

názoru, znát příčiny jeho vzniku, ale rovněž být informován o jeho prevenci a 

v neposlední řadě i o možnostech pomoci obětem. Předkládaná závěrečná práce se bude 

týkat posledně zmiňované části celé problematiky, a to na příkladu poradny Magdala a 

jejího způsobu práce a pomoci obětem domácího násilí a obchodu s lidmi. Hlavním cílem 

dané práce je provedení analýzy klientů, služeb a metod práce poradny Magdala během let 

2014 - 2016. Vytčený cíl mi dává jednak možnost prozkoumat domácí násilí a obchod s 

lidmi jako proces, avšak na druhou klade výzkumu určité hranice. 

Bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické 

části budou popsány základní druhy domácího násilí, problém obchodovaní s lidmi, a to 

vše z hlediska práce poradny Magdala. Teoretická část se bude věnovat popsání struktury 

práce poradny a vysvětlení základních pojmů. V praktické části budou uvedeny příběhy 

žen, jejichž kazuistiky jsem studovala. Je pochopitelné, že jsem každé ženě změnila 

jméno, neboť hlavním principem mé spolupráce byla anonymnost klientek. Pro svůj 

výzkum jsem si náhodně vybrala celkem třicet případů. Hlavním kritériem bylo, aby 

případy byly z let 2014-2016, vše ostatní bylo naprosto náhodné. Výzkum bude 

zaznamenán do tabulek, z nichž bude patrna statistika případů. Na základě zjištěných 

skutečností, bude provedena analýza a výsledky budou popsány.  Dále budou podrobněji 

zaznamenány příběhy tří žen, na nichž bude demonstrována problematika domácího násilí 

a obchodu s lidmi. Mým záměrem je, aby tyto příběhy ilustrovaly to, o čem hovoří 

praktická část. Při zkoumání zdrojů, komunikaci s jednotlivými oběťmi a zjištění všech 

možných projevů domácího násilí, jsem nemohla uvěřit, že někdo může skutečně toto 

všechno prožít. Uvedené příběhy jsou právě příkladem toho, s jakými stereotypy 

přistupuje společnost k této problematice. Ve své práci bych chtěla nejen provést analýzu, 

ale rovněž ukázat, že domácí násilí a obchodování s lidmi je složitý jev, který si zaslouží 

zvláštní pozornost a nad nímž není možné zavírat oči. 
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1. Cílové skupiny poradny Magdala. 

 

Poradna Magdala se snaží pomoci tomu klientovi, který o pomoc žádá. Služby jsou 

poskytovány zdarma, aby jich mohlo využít co nejvíce potenciálních klientů bez ohledu na 

jejich finanční situaci. Mnohým lidem nařídí spolupráci s poradnou soud, někteří vyhledají 

pomoc dobrovolně, časté jsou také telefonické prosby o pomoc. K cílovým slupinám poradny 

se řadí především oběti domácího násilí a obchodu s lidmi. Tyto osoby jsou charakterizovány 

jako osoby v krizi, jež vedou rizikový způsob života. Jelikož k domácímu násilí dochází 

v rodině, poradna se proto snaží pracovat se všemi členy domácnosti. Dále budou podrobně 

tyto cílové skupiny charakterizovány.  

Oběti domácího násilí není jednoduché vymezit, a proto jednou z důležitých věcí je, aby si 

oběť sama uvědomila, že se jedná o násilí, a musí být připravena spolupracovat. Pracovníci 

poradny se snaží pochopit, o jaký druh domácího násilí se jedná, jaké vztahy v rodině panují, 

zda sám manžel není obětí například psychického násilí od své manželky, nebo zda se jedná 

pouze o vztah agresor - oběť. V první situaci je nezbytné nakreslit mapu vztahů a do 

spolupráce je zapojena celá rodina, ve druhé situaci je potřeba zjistit, co všechno se v rodině 

odehrává, jak dlouho se to děje. V tomto případě je potřeba velké opatrnosti a delikátnosti. 

Pro oběť není jednoduché přiznat si, že prožívá domácí násilí. Tuto skutečnost ovlivňuje 

mnoho faktorů: „strach ze samoty, generační hodnoty (respektování manželství, 

nedotknutelnost rodiny), obavy o fyzické a psychické zdraví (vlastní či pachatele), objektivní 

závislost na tyranovi (ve financích, v mobilitě …), sousedská pouta a zakotvení na určitém 

místě, komplikovanější přístup k sociálním službám, strach z odvety, normalizace týraní, 

pocit nejistoty a neklidu spojených se ztrátou životních perspektiv.“1 To je pouze několik 

základních důvodů, proč oběť jen těžko přiznává, že je na ní pácháno násilí. Existuje však i 

celá řada dalších vedlejších důvodů, a proto musejí být zaměstnanci poradny při své práci 

velice trpěliví a musejí být připraveni na to, že doba, za níž si oběť uvědomí svoji pozici a 

souhlasí s pomocí, je procesem, jenž může trvat i rok. Existují ale rovněž případy, kdy oběť 

ani po dlouhé době není schopna k tomuto závěru dospět. Pokud si oběť přizná realitu své 

situace, pracovníci poradny se snaží najít místo, kde by klientka mohla bydlet utajeně, aby 

k ní agresor neměl přístup. Poradna tak často spolupracuje s různými azylovými domy a 

jinými organizacemi nabízejícími sociální služby.  

                                                           
1 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014, s. 53. ISBN 978-80-262-0582-1. 
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S oběťmi obchodu s lidmi se jedná o podobné schéma spolupráce, nejdůležitější je pro 

klientku a její dětí (pokud má děti) najít bezpečné prostředí. V tomto případě je nejčastějším 

spolupracovníkem organizace La Strada. Obětmi obchodu s lidmi jsou často Češky, které byly 

odvezeny do Anglie, dalšími častými oběťmi jsou ženy ze severu Čech, neboť právě tam 

působí největší počet skupin zabývajících se obchodem s lidmi.  

Nyní byly popsány první nezbytné kroky při práci s klienty, z nichž vyplývá, jak 

funguje spolupráce mezi klientem a zaměstnancem poradny. Bylo nezbytné vysvětlit, jak 

pracovník zjišťuje, zda se jedná o oběť, abych v následující části mohla podrobněji popsat 

jednotlivé cílové skupiny.  

 

1.1 Oběti domácího násilí. 

 

Jen málokdo má přesnou představu o tom, kdo je obětí domácího násilí. Je pravdou, že 

o tomto tématu se často hovoří, avšak ne vždy je společnosti pojem oběť domácího násilí 

jasný.  Domácí násilí je stejně citlivé téma jako obchod s lidmi nebo dětská prostituce, pro 

mnoho lidí představuje nepříjemné téma. Samozřejmě, že ti, kteří se s tím setkávají často ve 

svém povolání (policisté, sociální pracovnice, terapeuti atd.), vědí a uvědomují si, nakolik je 

nebezpečné, ale veřejnost často tápe. Podíváme-li se na historický vývoj pojmu, tak zjistíme, 

že teprve v 60.–70. letech 20. století se o domácím násilí začalo hovořit otevřeně. V tomto 

období především v USA začaly vznikat publikace, které ukazovaly výsledky výzkumu 

domácího násilí. 2  „Před tím domácí násilí bylo dlouho považováno za tabu „v dobrých 

rodinách se přece nic takového neděje.“3 

V dnešní době existuje na toto téma již dostatek odborné literatury a výzkumného 

materiálu, ale pro mnoho běžných lidí je daný pojem zahalen mnoha nejasnostmi. Hlavní 

problém lze spatřit v tom, že domácí násilí má velkou škálu projevů, nejde pouze o to, zda 

partner použil proti partnerovi fyzickou sílu, ale o to, že hodně žen a mužů zůstává v 

„toxickém vztahu“, aniž by věděli, že jsou oběťmi domácího násilí. „Debbie přišla k lékaři se 

zle pohmožděnými zády. Lékař se zajímal, jak k tomu došlo, a pomalu z ní vytáhl, co se stalo. 

                                                           
2MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí: filosofická analýza pojmu. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 13. 

ISBN 978-80-210-6765-3.  
3 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 

2011, s. 21. ISBN 978-80-7367-690-2. 
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Její manžel přišel domů opilý, což se stávalo často, a rozbil kus nábytku v předsíni. Když 

Debbie protestovala, natlačil ji na zábradlí a plivl jí do tváře. Debbie připustila, že takto se 

manžel chová poměrně často. Někdy jí celé hodiny v jednom kuse často nadává. Lékař jí 

vysvětlil, že takhle nemusí žít, a že jde o domácí násilí. Debbie byla překvapená. „Ale to není 

domácí násilí!“ řekla. „Nikdy mě přece neuhodil.“4 

Definování termínu „domácí násilí“ je poměrně těžké, protože zahrnuje celou škálu 

fyzického jednání, týraní, které mohou mít i sexuální charakter. „Termín „domácí“ se používá 

proto, aby naznačil, že se násilí odehrává v osobním vztahu. Často k němu dochází mezi 

manželi nebo mezi lidmi, kteří spolu žijí.“5 Agresor využívá řadu taktik: 

- fackování, rány pěstí, bití, pálení, kousání, kopaní, pokusy o škrcení; 

- svázaní nebo spoutání, nasazení roubíku nebo pytle přes hlavu, přinucení k použití drog, 

zamačkávání cigaret na kůži oběti; 

- přinucení k pohlavnímu styku proti vůli oběti, donucení k análnímu styku proti vůli oběti; 

- odposlouchávání veškerých telefonních hovorů oběti a čtení její pošty; 

- zakázání, aby šla sama na rodinnou návštěvu, nebo aby se stýkala s přáteli.6 

Tyto akty jsou jen malou částí projevů domácího násilí, hlavním cílem agresora je 

zlomit oběť a získat nad ní moc a ovládat ji.7 Uvedla jsem jen několik příkladů toho, jakým 

způsobem se může projevovat násilí mezi manželi nebo lidmi žijícími v partnerském vztahu. 

Existují různé druhy násilí, které budou dále podrobně popsány.  

Při studování kazuistik v poradně Magdala jsem došla k závěru, že oběťmi domácího 

násilí jsou většinou ženy, ale při rozhovoru s ředitelkou projektu Mgr. Šárkou Martinovskou 

jsem zjistila, že poradna pracuje i s muži. Problém spočívá v tom, že současná situace v ČR je 

taková, že většinou jsou ochotny se za oběti domácího násilí prohlásit ženy než muži. „Stále 

přetrvává důraz na ženy coby oběti, ale čím dál více je zřejmější, že muži se jimi mohou také 

stát“8 Pro muže je mnohem těžší si tento stav přiznat. Také je třeba vzít v potaz, že častěji 

                                                           
4 CONWAY, Helen L. Domácí násilí: příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 Sb. 

platným od 1. ledna 2007. Praha: Albatros, 2007, s. 13. Albatros Plus. ISBN 978-80-00-01550-7.  
5Tamtéž, s. 13. 
6Tamtéž, s. 13-19. 
7Tamtéž, s. 15. 
8Tamtéž, s. 39. 



7 
 

dochází k psychickému týrání než k fyzickému, což se identifikuje mnohem složitěji než 

násilí fyzické. „Odhaduje se, že ze 100 obětí partnerského násilí je dnes 90 žen a 10 mužů. 

Násilí na mužích je většinou psychické: muži si stěžují na ponižování, na to, že s nimi žena 

zachází jako s hadrem, psychicky utlačuje atd. Jen výjimečně se setkají s fyzickým násilím: 

většinou se ho dopustí rodina ženy (bratr, sestra, otec), která usiluje o vyloučení muže 

z příbuzenského kruhu.“9 

Mgr. Šárka Martinovská uvedla, že často dochází k situaci, kdy poradnu navštíví žena, 

kterou muž fyzicky týrá, avšak během delší spolupráce s ní a rozhovoru s manželem se zjistí, 

že jeho zase žena týrá psychicky a fyzicky týrá i děti. Pokud se začnou probírat jejich vztahy 

s rodiči, zjistí se, že se jedná o uzamknutý kruh, v němž se členové rodiny týrají navzájem. Při 

delší spolupráci s pracovníky poradny Magdala se vytváří schéma, na němž jsou popsány jak 

vztahy mezi příbuznými, tak i druhy domácího násilí, kterých se na sobě dopouštějí.   

     Oběťmi domácího násilí mohou být ženy, děti, muži, senioři i členové komunity LGBT, 

avšak vzhledem k cíli dané bakalářské práce se budu dále věnovat pouze základní cílové 

skupině, což jsou ženy, které se staly oběťmi domácího násilí nebo obchodu s lidmi. 

Problematiku domácího násilí a obchodování s lidmi v následujících kapitolách budu 

popisovat z hlediska práce poradny Magdala, mnou nastudovaných kazuistik klientek a 

odborné literatury.  

 

 1. 2 Projevy domácího násilí a jeho druhy. 

 

Jak již bylo napsáno v předchozích kapitolách, domácí násilí má různé varianty. 

Základními typy je násilí: psychické, fyzické, ekonomické, sexuální a stalking. Všechny tyto 

formy násilí mají společný cíl, a to kontrolu nad druhým.10 Existují však určité rysy, které 

v sobě zahrnuje každý druh násilí, podle čehož lze poznat, že se jedná o násilí, nikoli o 

obyčejný konflikt mezi partnery. 

                                                           
9DALIGAND, Liliane a Véronique BEDIN. Násilí v partnerských vztazích. Praha: Portál, 2014, s. 13. ISBN 

978-80-262-0718-4. 
10 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011, s. 47. ISBN 978-80-7367-690-2. 
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Prvním rysem je opakovanost a dlouhodobost.11 Pokud k násilí dojde jedenkrát, není 

možné dojít k přesvědčení, že jde o projev domácího násilí, o tom lze mluvit v případě, že 

útoky se opakují. Domácí násilí se pohybuje vždy v cyklech, je možné u něj vymezit čtyři 

základní fáze, které se neustále opakují. První fází je vzrůstání napětí, neboť k tomu, aby 

mohlo dojit k násilí, potřebuje agresor důvod, proto roste napětí a oběť začíná mít strach. 

Dalším krokem je incident, kdy dochází buď k verbálnímu, emocionálnímu, nebo fyzickému 

zneužívání oběti. Třetí fází je usmíření, což nutí oběť, aby zůstala. Agresor se omlouvá, prosí 

o odpuštění, na důkaz změny dává oběti i drahé dárky. Snaží se oběť přesvědčit, že to byla její 

vina, že ona byla provokatérem, čemuž začíná oběť. V takové fázi získá týraná osoba vždy 

naději, že k něčemu takovému došlo naposled, že nyní se situace určitě změní. Potom nastává 

čtvrtá fáze, fáze klidu. Incident je zapomenut, nastává „fáze líbánek“.12 Poté se však vrací stav 

do první fáze, a celý koloběh se opakuje.    

Dalším rysem domácího násilí je fakt, že se agresor snaží v oběti vyvolat „reflex 

strachu“, lépe řečeno pokaždé, než dojde k útoku, opakuje agresor nějaké gesto/děj/pohyb/řeč, 

aby naznačil oběti, že konflikt se blíží. Jeden klient poradny Magdala si vždy před tím, než 

zbil manželku, pohvizdoval stejnou melodii. Často bývá taková taktika zastrašování jedním 

z faktorů, díky nimž si agresor vychutnává pocit ovládání. „Stačilo, aby si stoupl přede mě a 

pravou ruku položil na přezku od pásku. Nic víc, nic míň. A já jsem udělala, co chtěl, protože 

jsem věděla, že, když ho neposlechnu, pásek sundá a zbije mě. Udělal to předtím tolikrát, že 

jsem věděla, že by to udělal znovu.“13 

  Následujícím rysem domácího násilí je snaha agresora psychicky potlačit osobnost 

oběti, její důstojnost, tedy udělat cokoliv, aby si oběť byla jista, že vše je její vinou a takovéto 

jednání si zaslouží. V tomto vztahu je jasné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné. 

Samozřejmě, že vše probíhá za zavřenými dveřmi a společnost nic netuší.14 

Jelikož pracuji v azylovém domě pro matky s dětmi a naše klientky často jsou oběťmi 

domácího násilí nebo obchodu s lidmi, často slyším při rozhovoru s nimi následující větu: 

„On byl takový hodný manžel, jak jsem mohla poznat, že k tomu dojde?“ Je to velmi těžké 

                                                           
11 Tamtéž, s. 38.  
12 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011, s. 53. ISBN 978-80-7367-690-2. 
13CONWAY, Helen L. Domácí násilí: příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 Sb. 

platným od 1. ledna 2007, s. 21. Praha: Albatros, 2007. Albatros Plus. ISBN 978-80-00-01550-7. 
14 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011, s. 38. ISBN 978-80-7367-690-2. 
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uvědomit si, že muž, kterého kdysi milovala, dokáže zajít tak daleko a dopustit se tak 

strašného násilí. Některé z týraných žen již nikdo nedokážou navázat a vytvořit žádný vztah, 

ovšem část žen naváže nový vztah s mužem, jenž vykazuje stejné patologické rysy jako její 

bývalý partner. Vyvstává tedy otázka, zda existují nějaké znaky, podle nichž by bylo možné 

poznat, jestli partner/ka je potenciálním agresorem? Je nezbytné položit si několik otázek, aby 

bylo možné jasně říci, zda by byl partner schopný změnit se na agresora: 

- ignoruje partner nebo partnerka vaše pocity? Často vás zesměšňuje nebo ponižuje? Je proti 

vašemu náboženství/rase/sociálnímu původu? Jak často vás kritizuje, nadává, křičí na vás? 

Ponižuje vás v soukromí i na veřejnosti? Kontroluje stav vašich peněz a utrácí je? Odebral 

vám platební kartu, klíče od auta nebo klíče od bytu? Hrozí, že ublíží vám či někomu z vašich 

blízkých?15 

Také je nezbytné, aby si potenciální oběť všímala pocitů, jaké má a snažila se podívat 

na situaci bez všech předsudků a upřímně si odpověděla, co skutečně cítí. Zda má pocit, že je 

v pasti? Trpí depresemi? Ztratila sebedůvěru? Pociťuje z partnera/partnerky strach? Je 

neustále v kontaktu se svými přáteli a příbuznými, nebo s nimi už po dlouhou dobu 

nekomunikuje? Snaží se zjistit, jakou má partner/ka náladu, než mu chce něco sdělit? Musí 

žádat partnera/ku o povolení utratit peníze, scházet se s přáteli či se účastnit jakýchkoliv 

aktivit? Jak partner/ka na to reaguje? Zakazuje partner/ka tyto aktivity? Dělá scény, když se 

vrátí domů? Obviňuje ji z podvádění, i když k tomu neexistují důvody? Cítí stále pocit viny, 

zdá se jí, že všechno dělá špatně? 16  Tyto otázky jsou velmi důležité, a proto pravdivá 

odpověď dokáže oběť uchránit před těžkými situacemi. 

 

1.3 Psychické domácí násilí. 

 

Tato forma násilí je nejsilnější, ale zároveň se i velice snadno spáchá. Každý z nás 

někdy zažil hádku a dobře ví, že silné slovo dokáže zranit více než fyzická rána. Také tato 

forma násilí je těžce rozpoznatelná, protože na rozdíl od fyzického násilí nezanechává stopy 

na těle, ale na duši. Je nebezpečné tím, že poté eskaluje ve fyzické násilí, nebo ničí oběť 

psychicky natolik, že se u ní projeví sebevražedné myšlenky. Psychické násilí může být 

                                                           
15 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011, s. 57. ISBN 978-80-7367-690-2. 
16 Tamtéž, s. 57. 
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neverbální, tehdy agresor například ničí oblíbené věci, aby oběť pocítila duševní bolest, nebo 

verbální, které zahrnuje v podstatě veškerá slovní napadení, ponižování atd.17 

Zpočátku je ve vztahu vše harmonické a vypadá, že neexistují žádné těžkosti. Partner 

touží s partnerkou strávit co nejvíce času, vždy chodí jako stín za ní, a tak časem oběť ztratí 

kontakt s rodinou a přáteli. Je to podobné jako pavučina, kterou začíná agresor spřádat kolem 

oběti, aby ji pak měl jen pro sebe. Pro ženu je to velmi lákavé, neboť většina takových žen má 

s rodinou špatné vztahy, rodiče jí v dětství nevěnovali tolik pozornosti, kolik si přála, nyní 

konečně cítí, že o ni někdo projevuje velký zájem. Agresor o tom ví a tyto pocity v ní 

prohlubuje. Vztah se potom změní, následuje špatné období, objevují se časté hádky, 

nadávaní, urážky, oběť si na tento styl jednání začíná zvykat. Nejčastějším nástrojem 

psychického násilí je žárlivost, často vymyšlená, ale dostatečná, aby oběť začala pociťovat 

vinu a snažila se opět získat partnerovu důvěru. Dalším nástrojem bývá ponižování: „Říkal 

mi, že jsem duševně nemocná. To mi neustále opakoval. Ale já jsem to neslyšela. Jednou, 

když viděl, jak jsem se oblékla, řekl mi, že vypadám jako štětka. Měla jsem na sobě bílé 

kalhoty, které podle jeho slov prosvítaly. Vynadal mi, jak jsem oblečená. Nikdy mě neuhodil, 

ale kdybych s ním zůstala dalších deset let, nakonec by mě uhodil. Mám pocit, že by se to 

určitě zhoršilo.“18„Manžel přivedl na návštěvu jeden francouzský pár a já jsem jim nabídla 

kávu. Ti lidé odešli a on mi pak udělal scénu, která trvala 36 hodin – dvě noci a jeden den – 

kdy mě obvinoval, že jsem se „dala Francouzovi“. Hrůza.“19 

Psychické násilí většinou představuje začátek, je náznakem toho, že se situace může 

zhoršit. Jedná se o první krok na cestě do pasti, pocit ovládaní je pro agresora drogou, 

neustále potřebuje zvětšovat dávku. Ve chvíli, kdy mu tyto pocity přestanou stačit, přejde 

k fyzickému nebo sexuálnímu násilí. Je třeba mít na paměti, že psychického násilí se velmi 

často dopouštějí i ženy. Jsou sice fyzicky slabší, ale z druhé strany mají vetší empatii, a proto 

snáze pochopí, kde je partnerovo slabé místo, co je potřeba zdůraznit, aby partner pocítil vinu 

nebo bolest. Velice často však takovým chováním a jednáním vyprovokují fyzické nebo 

sexuální násilí. 

 

                                                           
17 Tamtéž, s. 49. 
18DALIGAND, Liliane a Véronique BEDIN. Násilí v partnerských vztazích. Praha: Portál, s. 31-32. 2014. ISBN 

978-80-262-0718-4. 
19Tamtéž, s. 31-32. 
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1.4 Fyzické domácí násilí. 

 

Fyzické násilí je „pravděpodobně nejhrubší formou domácího násilí, kdy jedinec 

používá fyzické síly nebo její hrozby k zastrašení, poškození nebo ohrožení“.20 Fyzické násilí 

má širokou škálu projevu: fackování, mlácení o zeď či o zem, bití rukou nebo předměty, 

škrčením, vytrháváním vlasů, pálením ad. Patří sem i „rafinované akty násilí“, například 

bezohlednost za volantem, odpíraní spánku/jídla, znemožnění vyhledávání lékařské péče 

apod.21 

Po prostudování kazuistik klientek a rozhovorů s oběťmi mohu konstatovat, že hodně 

žen se zmínilo o tom, že před každým fyzickým násilím hledal partner příčinu, proč by to 

mohl udělat. Nejednalo se o vážné příčiny, často byly nepodložené (vrátila se domů od 

kamarádky s malým zpožděním, neumyla nádobí, nechtěla mít pohlavní styk, něco řekla atd.), 

avšak pro partnera to byl dostačující důvod k tomu, aby přešel k tzv. fyzickému trestu za 

provinění. Ve všech případech fungovalo obdobné schéma „udělala jsi chybu, a proto 

dostaneš trest“.  Takový způsob zastrašování má na oběť silný vliv a dodává agresorovi pocit 

moci, což v oběti vyvolává ještě větší strach a bezmocnost, kvůli čemuž je ochotna udělat 

cokoliv, jen aby se partner (agresor) uklidnil.   

 

1.5 Ekonomické domácí násilí. 

 

Tato forma násilí spočívá jednak v omezení přístupu k finančním prostředkům, jednak 

v odmítání podílet se na financování společné domácnosti, vynakládat peníze na potřeby dětí, 

jakož i v naprosté kontrole veškerých příjmů a výdajů v domácnosti.22 Nejčastěji jsou této 

formě násilí vystaveny ženy na mateřské dovolené, kdy má manžel veškeré financování ve 

svých rukou. Také v této pozici má jasnou autoritu, a je tudíž jednoduché, aby v oběti vzbudil 

pocit viny, dokázal jí, že musí být na něm závislá. Než dojde k faktickému projevu 

ekonomického násilí, agresor na začátku vztahu často zdůrazňuje své bohatství a 

soběstačnost, svým chováním dokazuje, že je finančně dobře zajištěn, přeje si, aby žena po 

                                                           
20 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011, s. 47. ISBN 978-80-7367-690-2.  
21 Tamtéž, s. 47-49. 
22 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011, s. 50. ISBN 978-80-7367-690-2.  
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svatbě nepracovala a starala se o domácnost, proto musí opustit své zaměstnání, on se dokáže 

postarat o celou rodinu. Pro ženu je taková situace lákavá, chce vybudovat harmonický 

domov, mít děti a mít dostatek času i prostředků, aby se mohla o všechny starat, proto na 

návrhy partnera přistoupí s jistotou, že se nic špatného nestane. „V pondělí jsem dostala 

čtyřicet rudých růží. V úterý čtyřicet rudých růží. Atak to šlo celý týden… Když jsem 

souhlasila, že s ním půjdu na večeři, pozval mě do luxusní restaurace a představil se jako 

diplomat. V restauraci vytáhl svůj triumf: řekl mi, že jsem matka jeho budoucích dětí. Je 

pravda, že jsem v té době toužila po dětech… Nechala jsem se okouzlit pohádkou z „Tisíce a 

jedné noci“. Pak jsme se vzali. V dalším týdnu se žárlivě vyjádřil o jednom mém příteli, 

s nímž jsem sdílela kancelář. Prodala jsem svůj dům, kde jsem měla kancelář…. Vídali jsme 

se jen s Íránci. Stále mě ohlupoval. Nasadil mi „duševní čádor“ (muslimský šátek). Choval se 

jako vůdce klanu.“23 

 

1.6 Sexuální domácí násilí. 

 

Sexuální násilí představuje nejhrubší formu násilí. Dodává agresorovi pocit naprosté 

kontroly nejenom nad psychickým stavem oběti, ale i nad jejím tělem. Často zahrnuje 

bolestivé a ponižující druhy sexuálních praktik, například anální styk. V případě, že si agresor 

vynutí sexuální styk, nejedná se o uspokojení sexuálního pudu, ani o plnění manželských 

povinností, ale jde o „účinný nástroj ponížení, pokoření a podrobení druhé osoby.“24 

K sexuálnímu násilí dochází často poté, kdy už oběť nějakou dobu zažívá psychické 

nebo fyzické násilí. Sexuálnímu násilí mnohdy předchází sdělení, co se agresorovi nelíbí: 

podání žádosti o rozvod, odchod manželky apod. Agresor není schopen se s tím vyrovnat a 

takovýmto způsobem ukazuje, že má nad obětí naprostou kontrolu. K tomuto druhu násilí také 

dochází, když je agresor pod vlivem alkoholu nebo drog. Nezřídka si agresor vynucuje 

pohlavní styk obzvláště krutými výhrůžkami, například oběti pohrozí, že zabije ji nebo děti. 

Strach ze smrti je reálný, neboť oběť ví, čeho je agresor schopný, proto se vzdá a udělá vše, 

co po ní agresor chce, jelikož si přeje, aby nedošlo k tragédii. „Podala jsem žádost o rozvod. 

Večer, když byl manžel ještě střízlivý, jsem mu to řekla a on mě prosil, abych to vzala zpátky, 

                                                           
23DALIGAND, Liliane a Véronique BEDIN. Násilí v partnerských vztazích. Praha: Portál, 2014, s. 106. ISBN 

978-80-262-0718-4. 
24 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011, s. 51. ISBN 978-80-7367-690-2. 
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pak mi sebral všechny peníze a odešel za kamarády do hospody. Po návratu z hospody šíleně 

řádil – bil mě, ohrožoval nožem, vyhrožoval, že syna vyhodí z okna, že se zabije, znásilnil 

mě. Když ve čtyři hodiny ráno konečně usnul, sbalila jsem synovi a sobě věci a potichu 

odešla k rodičům. Můj otec mě naložil do auta a odvezl na policii, kde jsem nahlásila 

napadení svým manželem, všechno o té noci jsem neřekla ani policii a ani svým rodičům. 

Vlastně jsem to nikdy nikomu neřekla.“25 

 

1.7 Stalking. 

 

Stalking je možné definovat jako velmi specifickou formu vztahového násilí. Hlavním 

bodem tohoto druhu násilí je násilné pronikání do života oběti takovým způsobem, že se oběť 

cítí v ohrožení. Stalking může probíhat v reálných vztazích, například ze strany ex-partnera, 

který není smířený s ukončením vztahu. Jeho záměrem je, aby se vztahy mezi ním a 

partnerem/partnerkou urovnaly, nebo aby potrestal partnera/ku za ukončení vztahu. Ke 

stalkingu však dochází i v dalších vztazích: profesních, pracovních, sousedských. Jedním 

z motivů může být pocit domnělé nebo skutečné křivdy, na kterou agresor reaguje tak, že 

pronásleduje „hříšníka“. Hlavním rysem je, že vztahy jsou reálné, stalker se s obětí stýkal, 

vstoupil s ní do určitého vztahu. Pokud se lidé se stalkingem setkají, mají často mylný dojem, 

že stalker je člověk neznámý, i když je tomu mnohdy přesně naopak a jedná se o člověka, 

který je s obětí v blízkém a častém kontaktu.26 

Ovšem stalking se také může objevit v iluzorních vztazích. Pokud vztah reálně 

neexistuje, ale stalker se domnívá o opaku, je jeho pouhou fantazií, kterou touží uskutečnit za 

jakoukoli cenu. Jedná se například o pronásledování celebrity nebo kolegyně a většinou za 

tím stojí romantické či vášnivé představy a city stalkera k oběti. Vzhledem k tomu, že vztah 

není reálný a je pouze v představách stalkera, realita většinou neodpovídá jeho vysněným 

scénářům, a proto začíná oběť pronásledovat. Motivy jsou stejné jako v případě reálných 

                                                           
25 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011, s. 51. ISBN 978-80-7367-690-2. 
26NEDVĚDOVÁ Alena, VANÍČKOVÁ Lenka, CHOMOVÁ Zuzana. Sborník textů k problematice domácího 

násilí. Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2010, s. 122. [online]. Centrum sociálních služeb Praha, 2010 

[cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.csspraha.cz/wcd/users-

data/file/sbornik_textu_k_problematice_domaciho_nasili.pdf 
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vztahů, agresor chce buď získat lásku jakýmkoli způsobem, nebo potrestat oběť za 

odmítnutí.27 

Stalking je v dnešní době poměrně častým, ale zároveň nebezpečným problémem, 

neboť jej lze za prvé velmi těžko definovat, za druhé současný stav nových médií (internet, 

mobilní telefony, sociální sítě atd.) umožňuje neustálou komunikaci, a proto je není 

jednoduché určit, kde nastává zlom. Kdy už nelze hovořit pouze o komunikaci typickou pro 

hádku, nedorozumění, rozchod, ale o stalking. Rovněž moderní technologie skýtají široký 

prostor pro komunikaci stalkera s obětí v anonymním režimu, dovolují mu ji sledovat, 

zjišťovat informace soukromého charakteru atd. Režim anonymity představuje pro stalkera 

bezpečnou zónu a dodává mu moc nad obětí, neboť on ví o oběti naprosto vše, ale ona ani 

netuší, s kým mluví, kdo jí píše, kdo ji pronásleduje. Tento způsob komunikace vyvolává 

strach, může přerůst ve vážné psychické problémy, jako je například deprese, panická úzkost 

aj.  

Pro pochopení, zda se jedná o stalking, či nikoli, je nezbytné dobře prostudovat 

všechny projevy, které oběť vnímá jako pronásledování a provést analýzu, jak často ke 

kontaktu dochází, jaký způsob komunikace je použit. Dále je třeba určit, zda se jedná o 

komunikaci jednostrannou (iniciátorem je stalker), zda daná osoba oběť neustále kontaktuje, i 

když mu dala jasně najevo, že o komunikaci nemá zájem, jestli aktivita osoby stoupá, zda 

pronásledující osoba sleduje jistý cíl, zda existují motivy pro její chování. K jistotě, že se 

jedná o stalking přispívají například takováto prohlášení agresora: „my budeme stejně spolu, 

ať chceš to nebo ne“. 28 

Stalking se řadí k těm formám násilí, která je stejně nebezpečná jako násilí fyzické, 

jelikož ničí oběť psychicky, vzbuzuje sebevražedné myšlenky, neboť oběť touží po tom, aby 

pronásledování skončilo, může přerůst i ve fyzické či sexuální násilí. Hlavním cílem stalkera 

je uspokojit svou potřebu získat člověka, který se mu líbí. Je to pro něj pouhá hra, v níž 

pravidla určuje on. Způsob prevence je tady vždy individuální, ale společným rysem pomoci 

je zajištění bezpečného místa pro oběť, místa, kde oběť nebude neustále kontaktována. Jednou 

                                                           
27 Tamtéž, s. 123. 
28 NEDVĚDOVÁ Alena, VANÍČKOVÁ Lenka, CHOMOVÁ Zuzana. Sborník textů k problematice domácího 

násilí. Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2010, s. 124. [online]. Centrum sociálních služeb Praha, 2010 

[cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.csspraha.cz/wcd/users-

data/file/sbornik_textu_k_problematice_domaciho_nasili.pdf 
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z nabízených služeb poradny Magdala je zprostředkování ubytování v režimu utajení, což je 

nezbytné nejen pro oběť stalkingu, ale i pro oběti ostatních forem násilí. Je pochopitelné, že 

každý případ vyžaduje individuální plán pomoci, jako i skutečnost, že oběť sama musí chtít 

změnit současnou situaci. 

1.8 Oběti obchodu s lidmi. 

 

Pokud je problematika domácího násilí poměrně známou, téma obchodu s lidmi nebo 

nevolnictví zůstává pro většinu společnosti tabu, i když je toto téma zkoumáno již od 19. 

století. I v současné době se mnohdy policisté, sociální pracovníci, psychologové a terapeuti 

s těmito případy ve své praxi setkávají. 

Nejdříve je třeba definovat, co přesně znamená obchodování s lidmi? Toto téma 

v dané práci popisuji rovněž z hlediska spolupráce s oběťmi poradny Magdala. Jejími klienty 

jsou nejčastěji ženy, a proto budu v tématu obchodovaní s lidmi akcentovat ty případy, kdy 

oběťmi byly ženy. „Obchod se ženami není omezen na oblast prostituce, i když největší 

pozornost se věnuje právě tomuto jeho druhu. Je více sektorů, kde cizinky končí za stejných 

podmínek donucování a vykořisťování: zábavní podniky, nevěsty na objednávku. Domácí 

práce. Také není každá prostituce obchod se ženami.“ 29  Ministerstvo vnitra definuje 

obchodovaní s lidmi jako „jednu z nejvýnosnějších forem mezinárodního organizovaného 

zločinu.“30 

„Když mluvíme o obchodu se ženami, mám na mysli proces, ve kterém jsou migrující 

ženy přivedeny k prostituci donucením, podvodem, násilím a fyzickým týráním a při kterém 

jsou jim upírány základní lidské svobody a práva.“31  Donucené vykonávání prostituce je 

samozřejmě častým fenoménem v obchodování s lidmi, ale neznamená to, že by bylo možné 

obchodování s lidmi zúžit pouze na tuto oblast. Jak je již uvedeno výše, tato práce se věnuje 

tématu obchodování s lidmi a obětí domácího násilí z hlediska práce poradny Magdala. Její 

klienti a jejich příběhy osobní zkušenosti napomáhají tomuto tématu lépe porozumět. 

Obchodování s lidmi je jeden z hlavních problémů dnešní společnosti, obchodovaní lidé 

                                                           
29Konference: Sexuální služby, sexuální turistika a obchod se ženami: nová skutečnost ve východní Evropě? 

Praha: Nadace Heinricha Bölla, 1996, s. 59. ISBN neuvedeno 
30 Obchod s lidmi - Popis situace v obchodu s lidmi. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-popis-situace-v-obchodu-s-lidmi-979350.aspx 
31Konference: Sexuální služby, sexuální turistika a obchod se ženami: nová skutečnost ve východní Evropě? 

Praha: Nadace Heinricha Bölla, 1996, s. 60. ISBN neuvedeno 
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můžou být jakéhokoliv pohlaví i věku, nezřídka se stává, že mezi oběťmi jsou i děti. Kromě 

prostituce jsou oběti nuceny k výkonu bezplatné práce, k sňatku s občanem jiného státu, aby 

získaly legální dokumenty pro pobyt v určitých zemích, například v Evropské unii. Obchod 

s lidmi je velmi propracovaný, jsou do něj zapojeny desítky lidí velmi dobře organizovaných 

s přesně vymezenými povinnostmi. Podrobně se tomuto tématu budu věnovat v následující 

kapitole. 

1.9 Země původu a trasy obchodu s lidmi. 

 

„Obchodování s lidmi, které také můžeme nazvat novodobým otroctvím, je 

celosvětově rozšířený fenomén. Jeho výskyt podporují především nerovnováha 

mezinárodních ekonomických vztahů, chudoba, tolerance k porušování lidských práv a 

politická nestabilita v zemích původu, nedostatečná informovanost veřejnosti i obětí a 

nedostatečné právní vědomí, posunutý systém hodnot ve společnosti, přílišná orientace na 

principy tržního chování a mýtus lehkého a pokojného života v bohatších zemích, vysoká 

poptávka po levném, prodejném sexu a po levné pracovní síle v cílových zemích a často i 

nejrůznější formy genderové či rasové diskriminace.“32 Současná situace ve světě a neustálé 

válečné konflikty v různých státech vedou mnohé lidi k úvahám, že mnohem lepší bude 

emigrovat tam, kde nebudou neustále ohroženi, pro mnohé z nich je Evropa vysněným cílem. 

Pokud si za příklad vezmeme Ukrajinu, kde od roku 2014 probíhá ozbrojený konflikt na 

východě země, je snadno pochopitelné, že lidé zažívající každodenní bombardování a strach o 

život svůj a své rodiny neváhají a udělají vše proto, aby mohli začít žít v nějaké evropské 

zemi. Dalším, neméně častým, důvodem emigrace je odlišná sexuální orientace. V Ruské 

federaci i na Ukrajině převládají na tuto oblast života poněkud zkostnatělé názory, které jsou 

podporovány církví. Nejen pro starší generace je obtížné vyrovnat se s faktem, že někdo 

blízký, člen rodiny, přítel, soused je homosexuální. Otevřené přiznání mnohdy znamená 

diskriminaci, šikanu, přerušení vazeb a vztahů. Takže i odlišná sexuální orientace se může stát 

důvodem emigrace do Evropy, USA, Kanady či Austrálie.  

„Přesně statisticky vyjádřit rozsah tohoto problému není snadné, a proto se odhady 

počtu obětí značně liší. Různé mezinárodní studie uvádějí, že ročně je celosvětově 

obchodováno 700 tisíc až 2 miliony osob, přičemž 300 až 500 tisíc osob je každoročně 

                                                           
32Obchod s lidmi - Popis situace v obchodu s lidmi. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-popis-situace-v-obchodu-s-lidmi-979350.aspx 
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obchodováno v rámci Evropy. Odhaduje se, že celosvětový roční příjem z obchodu s lidmi se 

pohybuje mezi 8,5 až 12 miliardami EUR. Podle nejaktuálnější studie Mezinárodní 

organizace práce (ILO) je na celém světě 12,3 milionu osob obětí nucené práce, přičemž z 

tohoto počtu je 2,4 milionu osob zároveň obětí obchodu s lidmi za tímto účelem; roční zisky 

pachatelů jsou pak odhadovány na 31,6 miliard dolarů.“33 

1.10 Způsoby najímání a získávání pozdějších obětí. 

 

Ludmila Čírtková ve své knize Viktimologie pro forenzní praxi popisuje tři způsoby, 

jak pachatel získává oběť: lstí, bleskovým útokem anebo překvapivým útokem. Při zkoumání 

kazuistik a příběhů klientek, které byly obchodované, jsem zjistila, že všechny tři způsoby 

jednání s obětí, byly pachatelem použity. Při prvním kontaktu a následujícím navázání vztahu 

se využívá lest. Pachatel má velký zájem o oběť a snaží se jí slíbit cokoliv, jen aby mu 

důvěřovala a dobrovolně přistoupila na jeho pravidla. Je to obdobné jakou u domácího násilí. 

Agresor splétá tzv. pavučinu, tedy slibuje lepší život, splnění všech snů atd. Na poradnu 

Magdala se obrátilo dost českých klientek, které pachatelé odvezli do Anglie, přičemž se 

klientky bez znalosti jazyka ocitly v cizím prostředí, v němž nikoho neznaly a nedokázaly 

požádat nikoho o pomoc. Cílem lstí je zmenšit obranné mechanizmy, nebo lépe řečeno, 

podezření oběti tak, aby pachateli slepě důvěřovala. Dalším postupem je bleskový, a pro oběť 

tedy překvapivý útok. Obvykle se jedná o první zneužití oběti nebo donucení k sexuálnímu 

kontaktu či donucení k vykonávání jakékoliv jiné práce, klíčové je fakt, že vše se děje proti 

vůli oběti. V tu chvíli si oběť poprvé uvědomuje, že se stalo něco zlého. Po prvním útoku 

však pachatel přechází na určitou dobu opět k metodě lsti, může oběti věnovat drahý dárek 

nebo se ji snaží udržovat ve správné kondici pomocí drog nebo alkoholu, aby oběť nedokázala 

plně pochopit, co se s ní děje. Pachatel potom pokračuje ve zneužívání oběti i nadále.  

Existuje ještě jeden způsob získání oběti, a to velmi nelidský. Oběť je přímo koupena 

od dodavatele (jedince nebo skupiny), který se tímto obchodem zabývá profesionálně. V roli 

dodavatele může vystupovat jak rodina, tak i přátelé oběti. V jedné z kazuistik, které jsem 

studovala, devatenáctiletá klientka popisuje, jak ji a její sestru prodala vlastní matka za 200 

euro pachatelům. Zní to absurdně, ale i v dnešní době někteří rodiče dokážou prodat vlastní 

dítě. Navíc je prodávají nejen za peníze, ale i za dávku narkotik, alkohol atd.  

                                                           
33 Tamtéž. 
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Klíčovým bodem v získání oběti je to, že oběť musí mít určité vlastnosti, aby mohla 

být obchodovaná. V následující kapitole ukážu na konkrétním případě jedné klientky, jak 

pachatel dokáže získat oběť, a vysvětlím, proč oběti nedokážou už na počátku rozpoznat 

nebezpečí.  

 

1.11 Typologie obětí. 

 

Při zkoumání jednotlivých kazuistik jsem si všimla, že klientky, které se staly oběťmi 

obchodování s lidmi, trpí většinou psychickými problémy, mají nízké IQ, špatné vztahy 

v rodině nebo s rodinou veškerou komunikaci přerušily. Zorganizovat celý proces prodeje 

člověka není pro pachatele jednoduché, proto se tito lidé organizují do skupin, v nichž panuje 

určitá hierarchie. Skupina vybere oběť a začne ji zpracovávat. Na příkladu příběhu jedné 

z klientek poradny ukážu, jak probíhá získání oběti. Jména všech klientek jsou po dohodě 

s poradnou Magdala pochopitelně pozměněná. Paní Saša měla problémy ve vztahu s matkou. 

Saša byla lehce mentálně postižená, což se projevovalo infantilním chováním, dětským 

pohledem na svět a nedospělými názory. Matka se snažila jí pomáhat, aby se naučila 

samostatnosti a dokázala se o sebe adekvátně postarat. Paní Saša se kvůli tomu často s matkou 

dostávala do konfliktu. Jejím snem bylo najít si manžela a odstěhovat se od matky. Jednoho 

dne se seznámila s novými kamarády, kteří ji přesvědčili, že jejímu problému velmi dobře 

rozumějí. Snažili se, aby si získali Sašinu skutečnou důvěru. Při jedné schůzce Saše oznámili, 

že našli řešení jejího problému. Přesvědčili ji, že na ni v Anglii čeká její budoucí manžel, 

který už viděl její fotografii a zamiloval se do ní. Saša s radostí souhlasila, že do Anglie 

odjede. Po příjezdu ji ihned odvedli do mešity, kde proběhl svatební obřad. Jak se později 

ukázalo, manžel byl jiné víry, takže celý obřad byl nakonec neplatný, o čemž však paní Saša 

nevěděla. Po obřadu dostala jako dárek luxusní kabelku, což stačilo, aby na několik dní 

upoutali její pozornost na jiné věci. Po nějaké době ji manžel začal znásilňovat, vodil k ní své 

kamarády, pokud je „zlobila“, tak ji mlátili. Až na policii zjistila, k čemu vlastně došlo a že se 

stala obětí obchodu s lidmi. Její tzv. manžel chtěl totiž získat doklad pro legální pobyt na půdě 

Evropské unie. Tento doklad obdrží občan třetích zemí poté, co uzavře sňatek s občanem 

Evropské unie. Dotyčný muž si tak koupil manželku ze severu Čech. 
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Na základě tohoto příběhu je jasně vidět to, jakou oběť hledají obchodníci s lidmi. Je 

potřeba, aby nebyla příliš chytrá, musí být „jednoduchá“, výhodou je, pokud nefungují vztahy 

s rodinou, aby nevzniklo nebezpečí, že by ji v budoucnosti někdo začal hledat.  

 

1.12 Druhy vykonávané práce. 

 

Obchodování se ženami má většinou dvě základní formy. První z nich je ta, kdy žena 

odjede do cizí země, kde se vdá, aniž by o partnerovi měla alespoň minimální informace, 

většinou ho uvidí poprvé až na obřadu. Toto „manželství“ se uzavírá za účelem získání 

občanství nebo povolení k pobytu. V poradně Magdala pracují většinou s občankami ČR, 

které odjely do Anglie, kde se většinou občan třetích zemí snaží sňatkem získat legální cestou 

doklady opravňující jej k pobytu v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že se žena často v té 

zemi nachází ilegálně, neumí cizí jazyk, zůstává tak izolována od společnosti. Většinou pak 

dochází k tomu, že manžel ji začíná zneužívat nebo nabízet svým přátelům. A teprve v tuto 

chvíli si žena uvědomí, že se stala součástí obchodu s lidmi.  

Druhá forma spočívá v tom, že ženě je slíbena legální práce v zahraničí, například na 

pozici servírky, au-pair nebo uklízečky. Poté, co přijede do země je však nucena k prostituci, 

každé její odmítnutí je tvrdě fyzicky trestáno. Žena žije v neustálém strachu z trestu, takže 

nakonec se zlomí a vykonává vše, co je jí nařízeno. Obchodníci s lidmi v mnoha případech 

používají ke zlomení vůle oběti narkotika, žena se stane závislou a pro dávku je ochotna 

poslechnout jakýkoli příkaz. „Problematika obchodování s lidmi je bezprostředně spojená s 

problematikou prostituce. Definice prostituce není vymezena žádným mezinárodním 

dokumentem a ani právním řádem České republiky není komplexně řešena.“34 

 

 

 

                                                           
34 

Konference: Sexuální služby, sexuální turistika a obchod se ženami: nová skutečnost ve východní Evropě? 

Praha: Nadace Heinricha Bölla, 1996, s. 59. ISBN neuvedeno. 
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2    Služby, které poskytuje poradna Magdala. 

 

Poradna Magdala je projektem společností Arcidiecézní Charita. Hlavním posláním 

poradny je poskytovaní bezplatných služeb, podpory a pomoci lidem, kteří se nacházejí v 

těžké životní situaci a nejsou schopni svůj problém zvládnout sami. Cílem je podpořit jedince 

v jeho rozhodnutí změnit svou životní situaci. Důraz je kladen na aktivní spolupráci a vedení 

klienta k tomu, aby v budoucnosti mohl fungovat samostatně a měl lepší život.35 

      Poradna spolupracuje většinou s oběťmi domácího násilí nebo obchodu s lidmi.  

Spolupráce probíhá na dobrovolnosti, člověk napřed kontaktuje poradnu sám, nebo jej ke 

spolupráci s ní přiřadí OSPOD, soud. Magdala je povinna spolupracovat s OSPODEM.  

„Poskytované služby: zprostředkování ubytování v režimu utajení, sociálně-

terapeutické poradenství, sociálně-právní poradenství, asistovaná setkávání dítěte s rodičem, 

asistovaná předávání dítěte mezi rodičem, podporovaná komunikace, preventivní aktivity.“36 

  Poradna Magdala se řídí zákonem 108/2006 Sb, o sociálních službách. Vzhledem k 

tomu, že pracuje s oběťmi domácího násilí a obchodu s lidmi, se řídí trestním zákoníkem 

40/2009 Sb. ve znění účinném k 18. 3. 2017, zákonem 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, zákonem 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem 117/1995 Sb., o 

státní sociální podpoře, jako rovněž i zákonem 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti ochrany před domácím násilím. 

  

2.1 Odborné sociální poradenství. 

 

Zákon o sociálních službách vymezuje sociální poradenství a odborně sociální 

poradenství. Sociální poradenství poskytuje základní informaci o způsobu řešení nepříznivé 

sociální situace a „je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; 

poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.“37 Odborné sociální 

poradenství je „poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 

osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 

                                                           
35 Poradna Magdala. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/ 
36 Poradna Magdala. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/ 
37 Zákon 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o sociálních službách, díl 2, paragraf 37 
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poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a 

domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; 

zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností.“38  K základním činnostem odborného sociálního poradenství patří pomoc při 

uplatňování práv a zájmů klienta, pomoc při zprostředkování kontaktu ve společenském 

prostředí a sociální terapeutické činnosti. Poradna Magdala poskytuje svým klientům odborné 

sociální poradenství. „Poradenství může být jednorázové, krátkodobě nebo dlouhodobé. Při 

delším kontaktu klienta s poradcem by mělo jít o strukturovaný proces na základě jasně 

definovaného cíle a plánu, který je zakotvený v dohodě obou stran.“39 

 

2.1.1 Sociálně právní poradenství. 

 

Sociální právní poradenství je služba, kterou rovněž potřebuje prakticky každý klient. 

Pomoc s vyřizováním dokladů, dluhů, jednání se soudy a OSPOD, to vše jsou činnosti, 

v nichž pracovníci svým klientům pomáhají. Každý klient se nachází v obtížné situaci, ve 

které potřebuje odbornou radu. Tyto služby jsou poskytovány zadarmo, což pochopitelně 

zvyšuje poptávku. Služba má být poskytována především osobám „které své oprávněné zájmy 

a zákonem chráněná práva nejsou schopny vlastními silami uplatňovat z důvodu věku 

(nezletilost nebo vysoký věk spojený se ztrátou soběstačnosti), zdravotního stavu, mentální 

úrovně nebo z jiných závažných důvodů.“40 

2.1.2 Sociální terapeutické poradenství. 

 

Sociálně terapeutické poradenství je jednou z činností při poskytování sociálních 

služeb. „Tato činnost je vykonávána při poskytování 23 z celkového počtu 33 druhů 

sociálních služeb a u různých druhů sociálních služeb může mít odlišné zaměření, obsah (tj. 

konkrétní úkony, které jsou při vykonávání této činnosti činěny) a cíle.“41 

      Poradna Magdala poskytuje v rámci sociálního terapeutického poradenství tyto služby: 

                                                           
38 Zákon 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o sociálních službách, díl 2, paragraf 37.  
39MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008, s. 142. ISBN 

9788073673680.  
40Tamtéž, s. 194. 
41 Sociálně terapeutické činnosti. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: http://slovnik.mpsv.cz/socialne-

terapeuticke-cinnosti.html 
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„poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v 

oblasti vzdělávání, socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob, 

psychosociální podpora, krizová intervence (tj. postupy směřující ke zvládnutí naléhavé 

krizové životní situace v její nejtěžší fázi) a další socioterapeutické činnosti, jejichž 

poskytování vede k překonání krizového stavu, poskytování informací o rizicích spojených se 

současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu 

minimalizace škod a pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování 

vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu (tj. opětovného návratu ke zdraví škodlivému 

životnímu stylu po určitém období abstinence).“42 

 

2.1.3 Zprostředkování ubytování v režimu utajení. 

 

Zprostředkování ubytování v režimu utajení je jednou ze služeb poradny Magdala, 

kterou její klienti využívají velmi často. Ačkoliv pracovníci poradny Magdala vždy mluví o 

tom, že se snaží tuto službu poskytovat pouze v ojedinělých případech, kdy jiná možnost 

spolupráce s celou rodinou neexistuje a oběť je opravdu ohrožená, jako například oběť 

obchodu s lidmi. Pro oběti obchodu s lidmi se jedná o skutečně jedinou možnost a cestu 

k novému začátku. Pro oběti domácího násilí však není vždy tuto službu nutné zajistit. 

V oblasti sociální práce je rodina chápána jako důležitý bod pro život člověka. Když dojde 

k něčemu špatnému, většina lidí se obrátí nejdříve na svou rodinu. I v takové situaci jako je 

domácí násilí, je dobré pracovat s celou rodinou, nejen s jedním jejím členem, aby situaci 

napravil. Oběť a agresor, to je oboustranný vztah. Jestliže z tohoto vztahu oběť odejde, 

existuje možnost, že i s příštím partnerem zažije domácí násilí.  Je nezbytné pracovat nejenom 

s rodinou, ve které probíhalo násilí, ale prozkoumat, jaké vztahy panují v širší rodině, tedy 

vztahy s rodiči, popřípadě s prarodiči. Tyto vztahy by se také měly prozkoumat, zda 

nedocházelo v jejich rámci k násilí. Model chování rodičů, je prvním modelem vztahů, který 

dítě vidí. Skrze jejich vztah poznává svět, ovlivňuje to i jeho následující vztahy. Takže při 

                                                           
42 Sociálně terapeutické činnosti. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: http://slovnik.mpsv.cz/socialne-

terapeuticke-cinnosti.html 

 



23 
 

zkoumání domácího násilí je nezbytné vždy vytvořit celkový obraz rodiny, aby skládanka 

byla úplná a nechyběl žádný detail.  

    V situaci obchodování s lidmi je práce odlišná. Prvním a nejdůležitějším bodem je co 

nejrychleji poskytnout oběti bezpečné prostředí, ubytování v utajení. Jak už bylo uvedeno 

výše, sociální pracovníci poradny spolupracují s různými azylovými domy, krizovými centry 

atd. Cílem práce poradny je snažit se poskytnout maximální pomoc každému, kdo se na ně 

obrátí. Často dochází k tomu, že oběti kontaktují poradnu prostřednictvím společnosti La 

Strada, někdy dokonce místo oběti komunikuje s poradnou přímo tato organizace. Prvním 

důležitým a klíčovým bodem je utajení, nikdo nesmí vědět, kde se oběť nachází. Ani sám 

klient nesmí nikomu poskytovat žádné informace o tom, kde se momentálně nachází. Klientu 

je změněno jméno i příjmení, jeho reálné jméno zná pouze jeho sociální pracovník. Ostatní, a 

to včetně pracovníků azylových domů, dalších klientů atd., budou znát jen jeho nové jméno. 

Pošta na reálné jméno bude posílaná na jinou adresu. Snahou pracovníků Magdala je 

zabezpečit co největší utajení pro každého jednoho klienta. Tato opatrnost je skutečně 

nezbytná. Obzvláště v případech, kdy se jedná o obchod s lidmi, navíc je režim utajení 

potřebný i jako psychická úleva pro klienty, dodává jim určitý pocit bezpečí.  

 

2.2 Služby poskytované podle zákona OSPOD. 

 

K službám poskytovaným podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 

359/1999 Sb.) patří asistované setkání, asistované předávání a podpora komunikace mezi 

rodičem a dítětem.  

Asistovaná setkávání nezletilého dítěte s rodičem probíhají v poradně Magdala. 

„Nezletilé dítě se v naší poradně setkává se svým rodičem či prarodičem, který je oprávněn k 

setkávání s dítětem. Kontakt mezi nejbližšími lidmi, který byl z vážného důvodu přerušen na 

několik měsíců či let. Je v zájmu zdravého vývoje dítěte tento jedinečný a nenahraditelný 

vztah opět navázat a bezpečně obnovit na odborném pracovišti.“43 Asistovaná setkávaní pak 

probíhají pod dohledem sociálního pracovníka, který pozoruje komunikaci rodiče a dítěte. Po 

setkání zpracuje zprávu, ve které popíše, jak setkání proběhlo, jak na ně reagovalo dítě a jak 

                                                           
43 Asistovaná setkávání nezletilého dítěte s rodičem. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/aktualne/asistovana-setkavani-nezletileho-ditete-s-rodicem/ 
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s ním rodič, respektive prarodič, komunikoval. Tato praxe je velmi důležitá, protože ne vždy 

jsou tato setkání pro dítě přínosná. Rodič však bude chtít pokračovat v setkávání se svým 

dítětem a podá žádost k soudu. Při soudním řízení hrají tyto zprávy významnou úlohu, protože 

i na jejich základě stanoví soud své rozhodnutí. „Díky podpoře Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a soukromých dárců, poskytujeme službu 

Asistované setkávání pro děti a jejich rodiče bezplatně. Podle situace, ve které se dítě nachází, 

se odvíjí počet asistovaných setkání, která umožňují obnovit blízký vztah mezi dítětem a jeho 

rodičem. Lidé přicházejí plni bolesti, obav, očekávání, strachu, nejistoty a negativních emocí 

a celkově jsou velmi zraněni. Pracovníci poradny na jejich naladění citlivě reagují, poskytují 

rodičům a dětem potřebné informace o průběhu služby, a seznamují je s pravidly pro výkon 

služby. Svým citlivým přístupem jim zajistí bezpečné prostředí, oporu a současně hranice, 

které nezraňují děti.“44 

Další službou, která je poskytována podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, je 

asistované předávání nezletilého dítěte mezi rodiči. Tato služba umožňuje předat dítě 

druhému z rodičů v přítomnosti jiného sociálního pracovníka, aniž by se rodiče museli setkat. 

Většinou takové předání nařídí soud, ale rodiče mohou sami o tuto službu požádat. Hlavním 

cílem je umožnit setkání dítěte s každým z rodičů, aniž by u toho museli být přítomni oba 

rodiče, protože pro některé rozvedené páry je osobní schůzka s bývalým partnerem situací 

velmi těžkou, náročnou na psychiku. V některých případech spolu bývalí partneři prostě 

nedokážou komunikovat, pociťují k sobě nenávist, což by mohlo být traumatizující zase pro 

jejich potomka. „Po celý proces ASP dítě ochraňujeme před možným nelaskavým chováním 

rodičů, které by nebylo pro dítě vhodné. V poradně Magdala vnímáme širší rodinný kontext, 

vidíme situaci rodiny s dítětem očima dítěte a pečlivě nasloucháme tomu, co dítě sděluje a co 

se děje v dětském srdíčku. Zajistíme nekonfliktní průběh předávání nezletilého dítěte. Dítě 

laskavě a přátelsky podporujeme, aby se mohlo vyjádřit a projevit své city k mamince a k 

tatínkovi. Děti byly často vystaveny mimořádně náročným situacím, zažívaly v rodinách 

konfliktní jednání, domácí násilí, případně zneužívání, kterých byly svědky nebo dokonce 

oběťmi. Rodičům doporučujeme, aby mluvili o druhém rodiči hezky, s respektem k jeho 

rodičovské roli, aby podporovali dítě ve vztahu s druhým rodičem, a to i tehdy, když takto 

hovořit je pro otce nebo matku náročné, bolestné a emočně obtížně zvladatelné. Za všech 

okolností je potřeba umožnit dítěti, aby mohlo milovat oba rodiče stejně vřele. Tímto 

                                                           
44 Asistovaná setkávání nezletilého dítěte s rodičem. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/aktualne/asistovana-setkavani-nezletileho-ditete-s-rodicem/ 
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způsobem rodiče vytvářejí podmínky pro zdravou duši svého chlapečka nebo holčičky, pro 

které jsou svým jednáním vzorem.“45 

Další službou dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou poskytuje poradna 

Magdala je podporovaná komunikace a rodičovská dohoda. Během této služby se rodiče snaží 

najít společnou cestu ke komunikaci a přijetí rozhodnutí. „Rodiče se setkají v poradně bez 

přítomnosti dětí na neutrální půdě, kde za podpory dvou pracovníků probíhá vedená 

komunikace mezi nimi. Tato řízená komunikace využívá prvků mediace, a oproti mediaci je 

obohacená o prvky psychoterapie a edukace. Rodiče mluví v průběhu služby směrem k 

pracovníkům poradny, nikoliv mezi sebou, dokud se komunikace mezi rodiči nezlepší, stane 

se méně konfliktní či nekonfliktní.“46 

Tyto služby jsou poskytované především rodinám s problémy v komunikaci. Cílem 

každé poskytované služby je, aby komunikace mezi nimi byla snazší a minimálně 

traumatizující pro každého člena rodiny.  

3  Projekty poradny Magdala 

 

Poradna Magdala poskytuje nejen služby, které byly popsány v předchozích 

kapitolách, ale má i několik vlastních projektů, jež slouží jako podpora cílových skupin nebo 

prevence obětí. Tyto projekty podporují: 

„- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; 

- Nadace Terezy Maxové dětem; 

- Magistrát hlavního města Praha; 

- Nadace Open Society Fund Praha;  

- Norské fondy; 

- Tříkrálová sbírka; 

                                                           
45 Asistovaná setkávání nezletilého dítěte s rodičem. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/aktualne/asistovana-setkavani-nezletileho-ditete-s-rodicem/ 
46 Tamtéž. 



26 
 

- Individuální dárci.“47 

K těmto projektům patří zejména projekt Zuřivec a Tváře lásky, které slouží jako 

prevence a podpora obětí domácího násilí a obchodováni s lidmi. Podrobně o každém s těchto 

projektů budu mluvit v následujících kapitolách. 

 

3.1 Tváře lásky. 

 

Tváře lásky je projekt, který se zaměřuje na prevenci obchodování s lidmi a násilí na 

ženách a na mužích. „Jedná se o preventivní program pro děti a mladistvé od 12 do 26 let 

vyrůstající v ústavní péči či v péči OSPOD. Program je na pomezí selektivní a indikované 

prevence rizikového chování realizovaný mimo rámec školní docházky, zaměřený na prevenci 

násilí a obchodu s lidmi. Funguje na bázi komunitní spolupráce poradny Magdala zabývající 

se domácím násilím a obchodu s lidmi a partnerů. Projekt proběhl v období od 1. května 2015 

do 30. června 2016.“48 

Tváře lásky je projekt určený především dětem, vyrůstající v ústavní péči nebo mimo 

rodinu. Tyto dětí tvoří tzv. rizikovou skupinu. „Sociální pracovnice a speciální pedagožka, 

obě s úplným psychoterapeutickým vzděláním, vytvořily univerzální metodiku a výukový 

modul. Vycházely z dostupné literatury a ze svých zkušeností práce s cílovou skupinou. 

Metodika slouží jako osnova a zároveň obsah setkání s dětmi. Metodika je rozdělena do osmi 

tematických okruhů. Každý okruh je rozdělen na teoretickou část a poté na prakticky 

zaměřené aktivity, které poskytují prostor lektorům pro přizpůsobení obsahu dané skupině 

dětí. Modul je návodem k použití metodiky a také nabízí řešení rizikových situací, které 

mohou nastat s dětskou a adolescentní skupinou. Metodiku i modul revidovali odborníci 

neziskové organizace, kteří vložili do práce vlastní zkušenosti z výuky a skupinové práce s 

romskými sociálně znevýhodněnými dětmi.“49 

 

                                                           
47 Poradna Magdala. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/ 
48 Tváře lásky - projekt zaměřený na prevenci obchodování s lidmi a násilí na ženách a na mužích. [online] [cit. 

19. 6. 2017]. Dostupné z: http://praha.charita.cz/tvarelasky/ 
49 Příručka dobré praxe programu Tváře lásky. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://praha.charita.cz/res/archive/036/004224.pdf?seek=1472541199. 

http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/
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3.2 Zuřivec. 

 

Zuřivec je také zajímavý projekt poradny, jenž slouží jako prevence domácího násilí, 

cílovou skupinou jsou děti, které prožívají domácí násilí a mají strach se otevřít a někomu o 

tom říci. Zuřivec je norský animovaný film zachycující příběh chlapečka Boje. Jeho otec 

miluje maminku, ale občas se z něho stane Zuřivec, který jí ubližuje. Boj to všechno vidí, a 

vyčítá si, že je to jeho vina. Jednoho dne se rozhodne poslat dopis Králi, který se tak o celé 

situaci dozví. Odvede tatínka do speciálního domu, kde se tatínek bude učit ovládat svůj hněv 

a Boj za ním bude chodit na návštěvy. Symbolika tohoto filmu je jednoduchá, aby dítě mohlo 

pochopit, o co se jedná, Zuřivec je táta, který mlátí maminku, Král je terapeut. Cílem filmu je, 

aby se děti naučily, že se o svých starostech mají s někým podělit, že se nemají bát svěřit se 

s tím, co skutečně prožívají. „Animovaný film Zuřivec byl natočen na motivy skutečné 

události a na základě vyprávění dětí, které zažily domácí násilí. Lektoři z poradny Magdala 

vedli s dětmi diskuzi o tom, co je zaujalo na filmu a jak scénám rozumí, zda vědí, kam se 

případně potřeby obrátit o pomoc, nebo jak pomoci těm, kteří se v tíživé situaci nacházejí.“50 

Poradna Magdala uskutečnila řadu seminářů ohledně spolupráce s promítáním filmu 

Zuřivec, jejichž účelem bylo, aby sociální pracovnici i jiná zařízení mohli tento film využít ve 

své práci a poznat, které z dětí potřebuje pomoc a podporu. „Norské fondy ve spolupráci s 

Nadací Open Society Fund umožnily poradně Magdala, jedné ze služeb Arcidiecézní charity 

Praha, realizovat projekt „Práce s filmem Zuřivec“ z Fondu bilaterální spolupráce. Čeští 

odborníci díky němu získají know-how v oblasti práce s oběťmi a pachateli domácího násilí 

od norské partnerské organizace.“51 

4  Spolupráce poradny Magdala s jinými sociálními službami. 

 

Poradna Magdala aktivně spolupracuje i s jinými sociálními službami. Nejčastěji se 

jedná o spolupráci s:  

 - azylovými domy;  

                                                           
50 Mluvili jsme s dětmi o domácím násilí. Padesát žáků ze ZŠ zhlédlo film Zuřivec. [online] [cit. 19. 6. 2017]. 

Dostupné z: http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/aktualne/mluvili-jsme-s-detmi-o-domacim-nasili-padesat-

zaku-ze-zs-zhledlo-film-zurivec/ 
51 Zahajujeme nový projekt "Práce s filmem Zuřivec". [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/aktualne/prace-s-filmem-zurivec/ 
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- sociálním bydlení; 

- terénními službami; 

- OSPOD; 

- soudy. 

Azylové domy umožňují zajištění jedné z důležitých služeb poradny Magdala - 

poskytování ubytování v režimu utajení. Magdala a Azylový dům Gloria se nacházejí v jedné 

budově, proto spolu aktivně spolupracuji a mají mnoho společných klientek. Azylový dům je 

ubytovacím zařízením pro osoby bez přístřeší, jež by těm klientům, kteří jsou pro změnu 

životního stylu motivováni, mělo umožnit integraci do společnosti.“52 Azylový dům je často 

využívaný oběťmi obchodu s lidmi, neboť oběti zpočátku potřebují více pozornosti a dohledu, 

neboť většina z nich prožívá šok, silnou depresi atd. V takových zařízeních je jim věnován 

dostatek pozornosti i podpory, což nezbytně potřebují. To se týká rovněž obětí domácího 

násilí, jak již bylo napsáno výše. Rodina představuje pro sociální službu největší hodnotu, 

proto se pracovníci Magdaly snaží udělat maximum především ve spolupráci s rodinou, aby ji 

nemuseli rozdělovat. Pouze v případě, kdy už jiná řešení neexistují a kdy je život obětí 

v ohrožení, se začíná hledat nové vhodné bydlení a oběť je zařazena do služby ubytovaní 

v režimu utajení. Pokud se jedná o klientku s dětmi, tak pracovníci dávají přednost Azylovým 

domům pro matky s dětmi. „Zařízení pro ubytování matek s malými dětmi (v ČR do 3 let), 

které se dostaly do tak nepříznivé situace, že by bez náhradního ubytování nebyly schopny 

vychovat své děti. Azylový dům tohoto typu poskytuje matce a dítěti (dětem) samostatnou 

místnost s kuchyňským koutem, někdy i dalším vybavením. Matky někdy vyžadují podporu a 

instruktáž při výchově dětí, kterou jim poskytují pracovníci azylu.“53 

  Další sociální službou, s níž poradna Magdala spolupracuje, je Sociální bydlení. 

„Sociální bydlení je bydlení v bytě, kterým se snaží stát nebo obec umožnit sociálně 

potřebným lidem důstojný život. Dotována je výstavba, případně rekonstrukce těchto bytů i 

nájemné v nich. Obvykle jde o byty v běžné zástavbě, jejichž vlastníkem je poskytovatel 

sociální služby. Byt může být pronajímán na zkušební dobu.“54 Tento druh služby je určen 

pro samostatnější klienty, poradna Magdala pomáhá získat tento druh bydlení těm klientům, 

                                                           
52 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008, s. 30. ISBN 

9788073673680. 
53 Tamtéž, s. 30. 
54MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008, s. 34. ISBN 

9788073673680. 
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s nimiž už spolupracuje delší dobu, a proto předpokládá, že již učinili takový pokrok, že se 

mohou více osamostatnit. Někteří klienti byli nejprve obyvateli azylových domů, poté kdy 

uběhla lhůta, v níž mohli využívat služeb azylového domu, se začínají zajímat o možnost 

sociálního bydlení.  

Poradna poskytuje i terénní služby. Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách 

vymezuje terénní služby jako tísňovou péči. Tyto služby zahrnují pomoc při zvládání 

krizových situací, v nichž se klient ocitl, pomoc sociálně terapeutickou činností při 

uplatňování práv, zájmů atd. „Tyto služby mají zabránit sociálnímu vyloučení těch osob, které 

jsou ohroženy krizovou sociální situací, životními návyky a způsobem života vedoucím ke 

konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředím a trestnou činností jiných 

osob.“55 

Poradna rovněž aktivně spolupracuje s OSPOD a soudy. OSPOD je služba o sociálně 

právní ochraně dětí, poskytuje se v souladu se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí. V kapitole „Služby poskytované podle zákona OSPOD“ bylo podrobně popsáno, 

jaké služby poskytuje Magdala a jakou roli při tom hraje soud. Co se týká soudu, tak poradna 

velmi často svým klientům pomáhá i při rozvodových řízeních, v procesu získání dětí do péče 

apod.  

 

5 Spolupráce poradny Magdala s jinými subjekty 

 

Poradna Magdala nespolupracuje pouze s ostatními sociálními službami, ale i s jinými 

subjekty. Patří mezi ně organizace a společnosti La Strada, Rosa, Acorus. La Strada je 

organizací, které pomáhá obětem domácího násilí a je zaměřena nejen pomoci klientům vyjít 

z této obtížné situace, ale poskytuje i prevenční program, jehož podstatou je, ochrana 

rizikových skupin, kterým hrozí, že se dostanou do této obtížné situace. „Cílem organizace je 

přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu 

vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým osobám. O 

dosažení tohoto cíle usiluje prací ve třech oblastech, jejichž vzájemné propojení umožňuje 

zohledňovat potřeby a problémy cílové skupiny ve všech činnostech. La Strada poskytuje 

                                                           
55Tamtéž, s. 191. 
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cílové skupině sociální služby, věnuje se prevenci a vzdělávání a advokačními a lobby 

aktivitami usiluje o systémové či legislativní změny s cílem předcházet obchodování s lidmi a 

vykořisťování a chránit práva a zájmy cílové skupiny.“ 56  Na svých webových stránkách 

společnost uvádí, že je součástí mezinárodních organizací: La strada International (LSI), 

Platform for international cooperation on undocumented migrants (PICUM) a Global Alliance 

Against Trafficking in Women (GAATW). Skrze tyto mezinárodní organizace se do poradny 

Magdala dostávají noví klienti.  

Rosa je nezisková organizace poskytující pomoc ženám a jejich dětem, které staly 

oběťmi domácího násilí. Na svých webových stránkách organizace uvádí, že se zaměřuje na 

přímou komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí, a jejich dětem a na prevenci tohoto 

jevu. Součástí této pomoci je odborné specializované poradenství, krizová intervence, 

sociálně, terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu, poskytování utajeného 

azylového bydlení pro oběti domácího násilí a telefonická krizová pomoc pro všechny oběti 

domácího násilí. Dalším subjektem, s nímž poradna spolupracuje a jenž se zaměřuje na oběti 

domácího násilí, je Acorus. Jedná se o centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. 

Poskytuje azylové bydlení, krizovou pomoc a odborné sociální poradenství. Acorus na svých 

webových stránkách uvádí, že své služby poskytuje osobám ohroženým domácím násilím, 

komplexní odbornou pomoc směřuje k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do 

běžného života bez přítomnosti násilí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 O nás. [online] [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.strada.cz/cz/o-nas 
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6 Metodologie výzkumu. 

 

Pro praktickou část bakalářské práce jsem využila kvantitativní metodu zkoumání. 

Vybrala jsem náhodně třicet případů klientek poradny Magdala z let 2014-2016. Vybrala jsem 

pouze třicet případů, protože poradna v letech 2014-2016 spolupracovala pouze se třiceti 

klientkami, které se staly oběťmi domácího násilí a obchodu s lidmi.  

      Na základě těchto případů jsem vytvořila tabulky, v nichž jsou uvedeny údaje a informace 

o klientkách:  

- datum narození; 

- odkud pochází; 

- kolik mají dětí; 

- jak kontaktovaly poradnu; 

-jak dlouho probíhala spolupráce; 

- s jakým problémem se na poradnu obrátily (oběť domácího násilí nebo oběť obchodu 

s lidmi, nebo jiné); 

- jaké služby využily; 

- byly závislé na návykových látkách, nebo ne; 

- trpěly psychickými nemocemi, nebo ne; 

- výsledek spolupráce. 

Na základě těchto tabulek jsem vytvořila grafy, dle kterých mohu výsledky podrobně 

analyzovat.  

      Při zkoumání kazuistik klientek mě velmi zaujaly tři příběhy, a proto jsem se rozhodla, 

že v praktické části kromě tabulek a grafu uvedu i tyto tři příběhy žen, které si skutečně prošly 

peklem. Podrobně to bude popsáno v následujících kapitolách. 
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7 Kazuistiky klientek. 

 

V teoretické části jsem popsala a vysvětlila, co chápeme pod pojmem domácí násilí, 

jaké jsou jeho druhy, co označuje pojem obchod s lidmi. V teoretické části budou regentovány 

tabulky vytvořené na základě 30 kazuistik klientek poradny Magdala, jež jsem prostudovala. 

Na základě tabulek byly zpracovány grafy, které mají ukázat problematiku domácího násilí, 

obchodu s lidmi a práci poradny z různých stran. Nejdříve však uvedu tři příběhy klientek 

poradny Magdala. Tyto příběhy zmiňuji na základě kazuistik, které jsem přečetla. Každý 

z nich dokazuje vše, o čem bylo pojednáno v teoretické části. První příběh zachycuje oběť 

domácího násilí, druhý oběť obchodu s lidmi a třetí zachycuje situaci ženy, která zažila obě 

formy násilí – domácí násilí i obchod s lidmi. Jejich životní cesta, zhroucení a i znovuzrození 

se mě velmi dotklo. Příběhy jsou silné, kruté, občas i neuvěřitelné, ale zároveň jsou i 

odpovědí všem stereotypům a otázkám, které pokládá veřejnost ohledně domácího násilí a 

obchodu s lidmi. Během roku mé práce s touto cílovou skupinou se mě hodně lidí ptalo: 

- Proč tyto ženy prostě neodejdou, proč jsou tak hloupé? 

- To není možné, aby se v dnešní době něco takového stalo, že? 

- To se asi stává jen ženám, co nemají vzdělaní a úroveň, viď? 

Otázek bylo jistě více, uvedla jsem jich jen několik, aby vymezily podstatu toho, kolik 

stereotypů ještě v dnešní společnosti přežívá. V životě občas dojde k situacím, které 

nespatříme v žádném filmu. Chci těmito příběhy ukázat, že vše, co jsem napsala v teoretické 

části, je reálné. Po skončení každého z příběhů provedu rozbor, v němž dokážu, jak funguje 

teorie v praxi. Všechny příběhy jsou skutečné, pouze jména jsem změnila, protože po dohodě 

s poradnou nesmím uvádět reálná jména klientek. Příběhy jsem napsala svými slovy na 

základě přečtených kazuistik a vyprávění klientek. 
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7.1  Příběh číslo 1 

 

Paní Anna je cizinka, žila v Kazachstánu v malé vesničce. Když jí bylo 17 let, 

zamilovala se do svého budoucího manžela, vzali se, když jí bylo 18. Vše se zdálo být 

v pořádku. Za nějakou dobu paní Anna otěhotněla, tchyni se to nelíbilo, a proto přesvědčila 

manžela, že dítě není jeho a že ho manželka podvedla. Manžel paní Anny začal pít, neustále ji 

obviňoval a nechtěl naslouchat jejím argumentům. Při jedné hádce ji zmlátil, a to tak silně, že 

měla strach, že to nepřežije. Další měsíce jí manžel pravidelně nadával, obviňoval, mlátil a 

neustále ji ponižoval. Pak se jim narodil syn, který byl věrnou kopií manžela, avšak ani 

tchyně, ani manžel stejně nevěřili, že je to dítě jeho. Tchyně ji neustále ponižovala, tvrdila, že 

je coura. Manžel pil a začal užívat narkotika. Anna neměla, kam by odešla, její rodina ji 

nechtěla zpátky. Po nějaké době se jí podařilo přemluvit manžela, aby se někam přestěhovali. 

Do jiné země, do většího města, kde by měli jiné možnosti a kde by paní Anna mohla 

vystudovat. Rozhodli se, že se přestěhují do Prahy. Zpočátku bylo všechno v pořádku, tchyně 

bydlela daleko, proto se nemohla do vztahu vměšovat. Anna se cítila lépe, zdálo se jí, že se 

vztahy s manželem velmi zlepšily. Závislost jejího manžela na alkoholu i narkotikách však 

byla velmi silná. Manžel kontroloval veškeré finanční prostředky, ona k nim přístup neměla, 

došlo to dokonce tak daleko, že neměla ani za co koupit jídlo. Vše mohl koupit jen on. On 

chodil do hospod, bral drogy, když se vrátil domů, zmlátil ji a znásilnil. Zakazoval jí brát 

antikoncepci a ona neměla peníze na to, aby si ji koupila. Proto znovu otěhotněla, ale ani to 

ho v mlácení a znásilňování nezastavilo. Paní Anna se rozhodla utéct, vymyslela si plán, ale 

manžel se o tom dozvěděl a zmlátil ji tak, že jeho bití skoro nepřežila. V takovém stavu žili 

deset let. Anně se nakonec narodilo pět dětí. Několikrát udala manžela na policii, ale on ji 

potom velice zmlátil a sliboval, že ji zabije, proto udání ze strachu odvolala. Nakonec jim 

byly odebrány děti, v tu chvíli Anna pochopila, že jestli chce děti získat zpět, musí od 

manžela utéct. Napřed ale musí pochopit, proč se pokaždé k manželovi vrací, čím ji vlastně 

drží. Anna už ho nemilovala, ale měla z něho velký strach a chápala, že je psychicky úplně 

zničená. Začala číst literaturu o psychologii, aby pochopila, co se děje. Po nějaké době se jí 

podařilo naplánovat útěk a zmizet ze života manžela navždy. Obrátila se o pomoc na sociální 

služby. Nyní pracují na tom, aby jí byly navráceny děti a ona zapomněla na 15 let manželství.  
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7.2 Analýza příběhu číslo 1. 

 

Ten to příběh popisuje domácí násilí. Paní Anna zažila fyzické, psychické, 

ekonomické i sexuální násilí. Poté, co podala žádost o rozvod, zažila po nějakou dobu i 

stalking, neboť ji bývalý manžel pronásledoval a vyhrožoval jí. Nejdříve zažívala psychické 

domácí násilí od tchyně a manžela, po nějaké době se manžel uchýlil k fyzickému násilí. 

Podle slov paní Anny to bylo po jedné hádce, což byl zlomový moment, který jejímu 

manželovi umožnil, že jí mohl i nadále ubližovat. Situace se stupňovala a po nějaké době 

došlo i k sexuálnímu násilí. Pokud se podíváme na tento příběh chronologicky, uvědomíme si, 

jak se jednotlivé druhy násilí stále stupňovaly. Sice i s psychickým násilím se oběť těžko 

vyrovnává, avšak rozhodně je pro oběť více traumatizující prožít sexuální nebo fyzické násilí. 

Je také patrné, jak se v domácnosti paní Anna vyvinul z domácího násilí opakující se rituál. 

Agresor šel do hospody, pil alkohol, užíval narkotika, přišel domů a nastal akt násilí. Z paní 

Anny se stala oběť, která cítila moc agresora, i když on nebyl doma, nebo když ona odešla 

někam pryč. Strach ji vždy přinutil, aby se vrátila. Dlouhodobé psychické násilí vytvořilo tzv. 

pouto, které ji učinilo závislou jak na agresorovi, tak i na onom rituálu. Toto dokazuje i fakt, 

že se několikrát snažila odejit od manžela, ale nemohla to udělat.  

    Manžel klientky byl také závislý na takovém stylu jednání. Je dobře patrné, jak se 

snažil o maximální ovládnutí oběti, jak se mu tento pocit stal drogou. Jednoho dne mu už 

nestačilo psychické násilí, tak přešel k fyzickému, později i k sexuálnímu. Vše činil proto, aby 

dokázal sobě i manželce, že on vše kontroluje a o všem rozhoduje. Rovněž typická je situace, 

kdy se oběť snaží utéct, ale agresor ji začíná ovládat strachem. V uvedeném případě oběť 

dostala fyzický trest, který byl natolik silný, že se paní Anna bála dokonce o svůj život. Tato 

situace mezi nimi vytvořila silné psychické pouto, že raději zůstala s agresorem, protože jinak 

by mohla zemřít.   

Tento příběh dokazuje a vysvětluje, proč oběť dokáže tolik let trpět a zůstávat s 

agresorem. Je to z toho důvodu, neboť je k němu připoutána psychicky. Čím déle byla týrána, 

tím více má pocit, že tam patří, že není možné, aby měla druhou šanci. Je to podobné jako 

v cirkusu, když chtějí učit slona trikům, přivážou ho ještě jako mládě k tyči. Stačí krátká doba 

a slon, když vyroste, bude stát u té tyče, i když už není připoutaný. Pamatuje si to, má 

zafixováno od dětství, že byl připoutaný. Tuto hranic nedokáže překročit, fakt, že je 

připoutaný, mu zůstal v paměti. To samé se děje i ve vztahu mezi agresorem a obětí. Proto se 
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občas stává, že se oběť většinou sama dobrovolně vrátí k agresorovi. Protože jsou na sobě 

závislí. V tomto příběhu měla paní Anna silnou motivaci, a to získat děti zpět do své péče. To 

jí pomohlo zlomit pouto a změnit svůj život. 

 

7.3  Příběh číslo 2. 

 

Paní Kateřina je cizinka, žila na Ukrajině. Měla tam však mnoho problémů kvůli tomu, 

že je lesba. I dnes jsou lidé, kteří se přiznali k jiné než heterosexuální orientaci, na Ukrajině i 

v Rusku neustále ponižováni. Paní Kateřina se rozhodla odstěhovat do Evropy, aby mohla žít 

klidně a spokojeně. Objevila inzerát, v němž hledali servírku v Praze. Paní Kateřina si zařídila  

vízum a odjela do Prahy. Když tam dorazila, zjistila, že práce i inzerát jsou podvod. Majitelka 

kavárny a její manžel jí sebrali doklady a donutili ji k prostituci. Kateřina nemohla utéct, 

neuměla česky, byla v pasti. Jednou jí její kolegyně nabídla drogu, aby ztlumila pocit bolesti a 

deprese. Kateřina začala užívat drogy, aby alespoň snáze psychicky zvládla to, co prožívala. 

Začala se učit jazyk, poslouchala lidi a snažila se mluvit. Po nějaké době se jí podařilo utéct a 

ohlásit na policii, co se stalo. Program Ministerstva vnitra České republiky, který brání oběti 

obchodu s lidmi, kontaktoval poradnu Magdala, aby se paní Kateřině dostalo náležité podpory 

a pomoci. Po nějaký čas byla klientkou poradny Magdala, začala se léčit ze závislosti na 

drogách. Také pomohla policii České republiky, podala dostatek důkazů, aby mohla policie 

zatknout majitele kavárny a obvinit je z obchodu s lidmi. 

 

7.4 Analýza příběhu číslo 2. 

 

Tento příběh je typickou ukázkou toho, jak funguje schéma získávání oběti. Paní 

Kateřina se chtěla přestěhovat do jiné země, našla inzerát, ve kterém jí nabízeli práci. Poté, co 

přijela, se ocitla v pasti. Byla v cizí zemi bez přátel, neuměla jazyk, odebrali jí doklady. 

V dnešní době umožňují takové inzeráty získat dost obětí, na webových stránkách společnosti 

La Strada, která se zabývá pomocí obětem obchodu s lidmi, je napsáno, že když jedete za 

prací do zahraničí, musíte si vše velmi dobře prověřit. Nejlepší je, pokud dostanete smlouvu 

ještě před odjezdem, zjistíte si maximum informací o firmě, pro niž budete pracovat. Dnes je 
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díky internetu dobrý přístup ke všem takovým údajům. Bohužel paní Kateřina byla natolik 

zoufalá a chtěla odjet, že důvěřovala lidem, kteří ji nepodali žádné konkrétní informace. 

Nakonec se stala obětí obchodu s lidmi.  

Rovněž na tomto příběhu je zřejmé, že paní Kateřina nemohla nastalou situaci 

psychicky zvládnout, a proto sáhla po narkotiku. Narkotika jsou pro oběti obchodu s lidmi 

mnohdy útěkem od bolesti, ponížení a strachu. Kateřina si narkotikum vzala sama, ale jsou 

známy i případy, kdy pachatelé záměrně podávají obětem narkotika, aby s nimi mohli lépe 

manipulovat. Když se oběť stane závislou, je schopná pro dávku udělat vše, co jí pachatel 

poručí. Naštěstí v sobě našla paní Kateřina tolik síly, že dokázala utéct, jít na policii a měla 

tolik odvahy, že proti pachatelům obchodu s lidmi dokonce svědčila a pomohla policii, aby je 

mohla zatknout.  

 

7.5  Příběh číslo 3. 

 

Paní Míša je klientka, jež se účastnila programu projektu Tváře lásky. Její příběh je 

opravdu smutný a začíná někdy v její pubertě. Právě v pubertě se paní Míša poprvé rozhodla 

experimentovat s narkotiky. V rodině panovaly harmonické vztahy, neměla problémy ve 

škole, patřila dokonce k dobrým studentům, ale přesto se ze zvědavosti rozhodla drogu zkusit. 

Opojení jí dodalo pocit, že dokáže zvládnout všechno. Byla najednou silnější, lepší, proto 

v konzumaci narkotik pokračovala. Bohužel si rodiče nejprve ničeho nevšimli, až když se jim 

začaly ztrácet věci a peníze. Míša si totiž musela nějakým způsobem obstarat peníze na drogy. 

Když si rodiče uvědomili, v jakém problému se dcera ocitla, snažili se udělat vše pro to, aby 

se Míša závislosti zbavila. Boj s drogami trval dlouho a nepřinesl žádné výsledky. Rodina to 

vzdala a požádali o umístění dcery do výchovného ústavu pro mládež. Tam paní Míša potkala 

lidi, kteří ji rozuměli. V rozhovoru se sociální pracovnicí pak přiznala: „tam jsem se cítila 

uvolněně, každý z nás byl na drogách a každý z nás věděl, kde to sehnat.“  Ale na drogy 

neměla peníze, proto jí kamarádka poradila. Odvedla ji k jednomu člověku, který obchoduje 

s lidmi. Nabídl jí výměnou za prostituci drogy. To bylo ještě v ústavu. Míša v tom 

pokračovala i po návratu, brala drogy a živila se jako prostitutka. Jednou potkala dealera, do 

kterého se zamilovala a který se stal jejím manželem. Po svatbě se Míša rozhodla, že 

s drogami i prostitucí skončí. Později se však začala nudit, jelikož prostituce byla to jediné, co 



37 
 

uměla, říkala si, že je na to stejně zvyklá, tak v tom bude pokračovat. Když manžel zjistil, že 

se k prostituci vrátila, zbil ji. Nějaký čas to tak pokračovalo, paní Míša opět začala brát drogy, 

živila se prostitucí. Pokaždé, když se to manžel dozvěděl, tak ji zbil. Při rozhovoru se sociální 

pracovnicí paní Míša vzpomínala: „Pamatuji, jak během jedné hádky mě hodně zmlátil, ale já 

jsem byla velmi silná a pořád se zvedala mu na truc. A manžel mě zas a zas mlátil a pak už 

mě prosil, abych se už nezvedala, jinak by mě zabil, ale mě to nezastavilo, a zvedla jsem se.“ 

Po nějaké době se jim narodilo první dítě, oba se rozhodli začít život bez drog. Paní 

Míša přestala brát drogy a starala se o dítě, manžel chodil do zaměstnání. Po dvou letech se 

jim narodilo druhé dítě. Míša ani její manžel však nepociťovali žádnou radost. Drogy jim 

dříve dodávaly pocit štěstí, bez nich byl život nudný a pomalý. Jednou si opět spolu dali 

drogu, spolu s drogami se vrátily hádky i fyzické násilí. Došlo k tomu, že jim byly odebrány 

děti. V tu chvíli si paní Míša uvědomila, že může děti ztratit navždy, a rozhodla se léčit a stala 

klientkou poradny Magdala a účastníkem projektu Tváře lásky. Spolupráce stále ještě probíhá. 

 

7.6 Analýza příběhu číslo 3. 

 

  Tento příběh je neobvyklý, protože oběť musela bojovat sama proti sobě, proti své 

závislosti jak na drogách, tak na prostituci. Na příkladu paní Míši je zřejmé, že ten, kdo začne 

experimentovat s drogami, vůbec nemusí pocházet ze špatné rodiny, nemusí se pohybovat ve 

špatné společnosti ani nemusí prožívat nějakou krizi. To je častý stereotyp, že pouze 

v rizikových rodinách začnou děti užívat drogy. Zde je vidět, že paní Míša byla jen zvědavá a 

chtěla si vyzkoušet neznámý pocit. Z příběhu také vyplývá, že z počátku nechtěla Míša se 

svou závislostí vůbec bojovat, vyhovovalo jí, že je v ústavu mezi lidmi, kteří mají stejné 

problémy.  

      Aby si vydělala na drogy, začala s prostitucí. I to častý případ, kdy závislý je nucen 

udělat cokoliv, aby si sehnal dávku. Rovněž se může zdát nestandardní, že paní Míša dělala 

vše dobrovolně a pokračovala v tom, i když byla vdaná a byla za to manželem trestána. Nic ji 

nezastavilo, dokud se nenarodily děti. Děti pro ni a manžela představovaly změnu a 

posloužily jako motivace pro zlepšení života. Když je však člověk léta závislý na drogách, 

není jednoduché z této cesty sejít. Míša potřebovala léčení a pomoc lékařů, k čemuž se 
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odhodlala, když jí byly odebrány děti. V daném příběhu, stejně jako v prvním, je vidět, že 

odebrání dětí se stalo silnou motivací pro změny v životě.  

Chtěla jsem uvést tento příběh, abych na něm mohla dokázat, že oběť není vždy 

k prostituci donucena, že nemusí být týrána, aby s tím souhlasila. Existují také případy, kdy 

oběť sama vyprovokuje násil tak, jak tomu je v případu paní Míši. Manžel ji trestal, když se 

dozvěděl, že se opět živí prostitucí, během hádky ji mlátil, ale Míša se schválně snažila 

vyprovokovat ho ještě více. I takový vztah agresora a oběti je možný. Oběť dobře ví, co bude 

spouštěčem při každé hádce, vidí to i z určitých gest. Například ve filmu Zuřivec, o kterém 

jsem psala v předchozích kapitolách, před tím než se manžel stal zuřivcem a zmlátil 

manželku, seděl v křesle, těžce dýchal a škrábal křeslo. Každý má svá vlastní gesta, která mají 

však jeden cíl, postrašit oběť, naznačit jí, že to začne, že je čas, aby se bála.  

Tento příběh přináší vlastně i takovou naději, člověk může udělat mnoho chyb, ale 

vždy existuje šance, že může svůj život změnit. Důležité však je, že musí chtít sám. Musí se 

sám rozhodnout, musí mít motivaci a chtít.  

8. Analýza klientů za roky 2014-2016. 

 

Po prostudování třiceti kazuistik klientek jsem vytvořila tabulky, v nichž jsem 

vymezila důležité body, aby byl podán jasný přehled spolupráce poradny Magdala s klienty za 

roky 2014-2016, dále jsem provedla podrobný rozbor pomocí grafů, které budou následovat 

za tabulkami. V tabulkách je uvedeno datum narození, státní příslušnost a odkud klientka 

pochází. Pokud se jedná o cizinku, je uveden i druh pobytu na území České republiky. 

Zajímavostí je zjištění, že prakticky každá cizinka má trvalý pobyt. Dále je do tabulek 

zaznamenáno, jaké služby klientky využívaly, pro potřeby této části jsem vytvořila zkratky, 

aby tabulka byla přehlednější a bylo ji jednodušší číst. Nyní následuje seznam zkratek, který 

byl v tabulkách použit.  
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Tabulka 1. Seznam zkratek. 

Druhy služeb 

ZU Zprostředkování ubytování v režimu utajení 

SPP Sociálně právní poradenství 

STP Sociálně terapeutické poradenství 

OSP Odborné sociální poradenství 

AS Asistované setkávání 

AP Asistované předávání 

PK Podpora komunikace 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Tabulka 2. Seznam zkratek. 

  Druhy DN 

PN Psychické násilí 

FN Fyzické násilí 

SN Sexuální násilí 

EN Ekonomické násilí 

ST Stalking 

  

Zdroj:vlastní šetření. 

 

Tabulka 3. Seznam zkratek. 

  Druhy Pobytu 

AD Azylový dům 

SB Sociální bydlení 

VB Vlastní bydlení 

  

Zdroj:vlastní šetření. 

 

Tabulka 4. Seznam zkratek. 

  Druhy psychického postižení 

MR Mentální retardace 

ZI Zdravotní indispozice 
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Zdroj:vlastní šetření. 

 

Tabulka 5. Analýza klientů. 

  

Ročník Státní příslušnost 
Druh pobytu v 

ČR 

Místo předchozího 

pobytu 

Počet 

dětí 

Případ 1 1979 Česká republika Občan - 1 

Případ 2 1954 Ukrajina Trvalý pobyt Ukrajina - 

Případ 3 1987 Česká republika Občan - 2 

Případ 4 1977 Česká republika Občan Velká Británie - 

Případ 5 1989 Česká republika Občan Moravský kraj 3 

Případ 6 1976 Kazachstán Trvalý pobyt Kazachstán 5 

Případ 7 1966 Česká republika Občan Středočeský kraj 1 

Případ 8 1974 Česká republika Občan Praha - 

Případ 9 1985 Česká republika Občan Jihomoravský kraj 1 

Případ 10 1973 Česká republika Občan - 1 

Případ 11 1983 Česká republika Občan Praha 1 

Případ 12 1987 Slovenská republika TP EU Slovensko 6 

Případ 13 1982 Česká republika Občan Středočeský kraj 4 

Případ 14 1988 Slovenská republika TP EU Slovensko 6 

Případ 15 1984 Sýrie Trvalý pobyt Sýrie 2 

Případ 16 1991 Česká republika Občan Středočeský kraj 1 

Případ 17 1987 Česká republika Občan - 1 

Případ 18 1978 Česká republika Občan - 3 

Případ 19 1968 Česká republika Občan Praha 1 

Případ 20 1986 Česká republika Občan Jihomoravský kraj - 

Případ 21 1994 Česká republika Občan Středočeský kraj - 

Případ 22 1987 Filipínská republika Trvalý pobyt Filipínská republika 1 

Případ 23 1981 Republika Kongo Trvalý pobyt Republika Kongo - 

Případ 24 1980 Filipínská republika Trvalý pobyt Filipínská republika - 

Případ 25 1958 Česká republika Občan - - 

Případ 26 1988 Česká republika Občan Středočeský kraj - 

Případ 27 1983 Česká republika Občan Středočeský kraj 1 

Případ 28 1963 Česká republika Občan Jihomoravský kraj 1 

Případ 29 1979 Česká republika Občan Jihomoravský kraj 2 

Případ 30 1983 Česká republika Občan Praha 1 

Zdroj:vlastní šetření. 
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Tabulka 6. Analýza klientů. 

  

První kontakt s poradnou  

Magdala 
Služby Pobyt 

Rok 

zahájení 

spolupráce 

Rok 

ukončení 

spolupráce 

Případ 1 přes sociálního pracovníka STP, SPP, PK AD 2015 2016 

Případ 2 přes sociálního pracovníka ZU, SPP, OSP AD 2014 2015 

Případ 3 přes sociálního pracovníka ZU, SPP, OSP AD 2014 2015 

Případ 4 přes National Crime Agency ZU, SPP, OSP AD 2015 pokračuje 

Případ 5 přes OSPOD ZU, SPP, OSP AD 2015 2016 

Případ 6 přes OSPOD ZU, SPP, OSP AD 2016 pokračuje 

Případ 7 přes OSPOD ZU, STP, SPP AD 2014 pokračuje 

Případ 8 přes sociálního pracovníka ZU, SPP VB 2016 pokračuje 

Případ 9 přes OSPOD ZU AD 2014 pokračuje 

Případ 10 přes sociálního pracovníka ZU AD 2014 2014 

Případ 11 vlastní kontaktování ZU, SPP AD 2016 pokračuje 

Případ 12 přes OSPOD ZU, SPP, OSP AD 2015 pokračuje 

Případ 13 přes OSPOD ZU, SPP, OSP AD 2016 pokračuje 

Případ 14 přes MV ZU, SPP, OSP AD 2016 pokračuje 

Případ 15 přes sociálního pracovníka ZU, SPP AD 2014 pokračuje 

Případ 16 přes La Strada ZU, OSP AD 2014 pokračuje 

Případ 17 přes OSPOD ZU, SPP, OSP AD 2014 2015 

Případ 18 přes OSPOD ZU, SPP, OSP AD 2014 2016 

Případ 19 přes soud AS VB 2014 2015 

Případ 20 vlastní kontaktování ZU AD 2014 pokračuje 

Případ 21 vlastní kontaktování ZU, SPP, OSP AD 2014 pokračuje 

Případ 22 přes mezinárodní organizaci ZU, SPP, OSP AD 2014 2015 

Případ 23 přes mezinárodní organizaci ZU, STP, SPP AD 2015 pokračuje 

Případ 24 přes mezinárodní organizaci ZU, STP, SPP AD 2016 pokračuje 

Případ 25 přes sociálního pracovníka ZU AD 2016 pokračuje 

Případ 26 přes sociálního pracovníka ZU, STP, SPP AD 2016 pokračuje 

Případ 27 přes sociálního pracovníka ZU, STP, SPP AD 2016 pokračuje 

Případ 28 přes sociálního pracovníka ZU, STP, SPP AD 2014 2015 

Případ 29 přes sociálního pracovníka ZU, STP, SPP AD 2016 pokračuje 

Případ 30 přes sociálního pracovníka ZU, STP, SPP AD 2015 pokračuje 

Zdroj:vlastní šetření. 
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Tabulka 7. Analýza klientů. 

 

  

Domácí násilí 
Obchod 

s lidmi 

Spolupráce 

s PČR 

Služby 

poskytované 

podle 

OSPOD 

Psychické 

postižení 

závislost na 

návykových 

látkách 

Případ 1 PN    MR 

Případ 2      

Případ 3 PN    MR 

Případ 4     MR 

Případ 5 FN, SN     

Případ 6 PN,FN,SN, EN, ST     

Případ 7 FN     

Případ 8 FN     

Případ 9 FN     

Případ 10      

Případ 11 FN     

Případ 12 PN, FN     

Případ 13 PN, FN     

Případ 14      

Případ 15 FN     

Případ 16 FN, SN     

Případ 17 FN     

Případ 18 PN, FN, EN     

Případ 19     ZI 

Případ 20 FN     

Případ 21 FN     

Případ 22 FN     

Případ 23      

Případ 24      

Případ 25 FN     

Případ 26 FN     

Případ 27 FN     

Případ 28 FN     

Případ 29 FN     

Případ 30 FN     

Zdroj:vlastní šetření. 
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Tabulka 8. Analýza klientů. 

 

  

Výsledek spolupráce 

Případ 1 Pozitivní, obdržela sociální bydlení + dohled OSPOD 

Případ 2 Pozitivní, rekvalifikační kurz průvodce, našla si práci 

Případ 3 Pozitivní, obdržela sociální bydlení + dohled OSPOD 

Případ 4 Probíhá 

Případ 5 Pozitivní, přestala užívat návykové látky, aktivní spolupráce s OSPOD 

Případ 6 Probíhá 

Případ 7 Probíhá 

Případ 8 Probíhá 

Případ 9 Probíhá 

Případ 10 Ukončena, paní odešla bydlet k dceři 

Případ 11 Probíhá 

Případ 12 Probíhá 

Případ 13 Probíhá 

Případ 14 Probíhá 

Případ 15 Probíhá 

Případ 16 Probíhá 

Případ 17 Pozitivní, získala dítě do péče 

Případ 18 Děti svěřené do péče, splácí dluhy po manželovi 

Případ 19 Pozitivní, paní se léčí, bydlí s přítelem, navštěvuje syna 

Případ 20 Probíhá 

Případ 21 Probíhá 

Případ 22 Pozitivní, získání syna do péče 

Případ 23 Probíhá 

Případ 24 Probíhá 

Případ 25 Probíhá 

Případ 26 Probíhá 

Případ 27 Probíhá 

Případ 28 Pozitivní, zažádala o rozvod s manželem, soud schválil 

Případ 29 Probíhá 

Případ 30 Probíhá, paní se nedostavila na konzultace 2x 

  

Zdroj:vlastní šetření. 

 

V tabulkách jsou vymezeny základní body a kritéria, podle nichž jsem v následující 

kapitole vytvořila grafy a podrobnější rozbor výsledků. 
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8.1. Rozbor výsledků. 

 

Graf 1. Státní příslušnost klientek. 

 

 

Zdroj:vlastní šetření. 

 

Nejvíce klientek z analyzovaných třiceti případů byly občanky České republiky. Za 

nimi ve stejném počtu následovaly Slovenky a Filipínky. Ostatních klientek -  cizinek - bylo 

co do počtu stejně, Kazašky, Ukrajinky, Syřanky. Zajímavý je i ukazatel počet dětí. Češky 

měly 1-3 dětí, ostatní buď neměly děti, nebo jen jedno. Nejvíce dětí měly dvě Slovenky a 

klientka z Kazachstánu, která měla pět dětí a jejíž příběh byl popsán v kapitole „Příběh číslo 

1“ 
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Graf 2. První kontakt s poradnou Magdala. 

 

Zdroj:vlastní šetření. 

 

 

 

První kontakt s poradnou. Nejvíce klientek se dostalo ke spolupráci s poradnou přes 

svého sociálního pracovníka. Druhé místo zaujímají kontakty klientek, které začaly 

s poradnou spolupracovat na základě pomoci orgánu OSPOD. Na třetím místě jsou klientky, 

které zahájily spolupráci přes mezinárodní organizace, to jsou klientky, jež byly obětí 

obchodu s lidmi. Na třetím místě jsou klientky, které vyhledaly kontakt s poradnou samy, 

většinou to byly oběti domácího násilí, které potřebovaly především ubytování v utajení.  
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Graf 3. Služby poradny Magdala a jejich využití. 

 

Zdroj:vlastní šetření. 

 

Dalším ukazatelem byly služby poradny. Nejčastěji využívanou službou bylo 

ubytování v režimu utajení, což je pochopitelné, neboť pro oběti domácího násilí a 

obchodovaní s lidmi je na prvním místě nezbytné zajistit bezpečné bydlení, aby agresor nebo 

pachatelé nemohli oběť najít. Prakticky každá z klientek využila možnost posílat poštu na 

adresu firmy, což je služba spojená s ubytováním v režimu utajení. Na druhém místě bylo 

sociálně-právní poradenství a na třetím místě sociálně terapeutické poradenství. Asistované 

setkávání je služba, kterou využije pouze část klientek, vzhledem k tomu, že jsem psala tuto 

práci se zaměřením na oběti domácího násilí a obchodu s lidmi. Jak je z tabulky patrné, tuto 

službu využila jedna z klientek, která kromě problému domácího násilí potřebovala i vyřešit i 

asistované setkání s dítětem. Asistovaná setkání ani asistované předávaní nejsou příliš 

využívanou službou.   
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Graf 4. Cílové skupiny poradny Magdala. 

 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

 

Nejvíce případů z třiceti tvořily klientky, které byly oběťmi domácího násilí. Na druhém 

místě to byly klientky, oběti obchodu s lidmi. U dvou klientek byly zaznamenány oba případy 

násilí – domácí násilí i obchod s lidmi. Jednou z nich je klientka, jejíž příběh jsem popsala 

v kapitole „Příběh číslo 3“. Druhá klientka byla týrána manželem fyzicky, psychicky a také ji 

nutil k prostituci, aby mu vydělávala peníze.  
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Graf 5. Druhy DN. 

 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

 

Oběti domácího násilí nejčastěji zažily fyzické násilí. Na druhém místě je psychické 

násilí a na třetím místě je sexuální násilí. Z tabulek v předchozí kapitole je patrné, že klientky 

většinou zažily několik druhů násilí najednou. Jedna klientka prožila dokonce všechny druhy 

násilí včetně stalkingu, přičemž posledně zmíněný druh násilí nezažila žádná jiná klientka 

kromě ní. Její příběh jsem popsala v kapitole s názvem „Příběh číslo 1“. 
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Graf 6. Výsledek spolupráce. 

 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

 

 

U dvaceti z celkového počtu třiceti klientek spolupráce probíhá i nadále. U devíti 

klientek je spolupráce ukončena s pozitivním výsledkem. Několik klientek zahájilo 

spolupráci, ale potom v ní nepokračovaly. Jedna paní nechtěla bydlet v azylovém domě a 

druhá se několikrát nedostavila na konzultaci. I k takovým případům dochází, ale stav 

spolupráce je stále otevřený a klientka se může kdykoliv ozvat a požádat sociální pracovníky, 

že by ráda pokračovala ve spolupráci. V takových případech sociální pracovníci klientkám 

vždy vyjdou vstříc.   
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Závěr. 

 

Cílem předkládané bakalářské práce bylo provedení analýzy klientů, služeb a metod 

práce poradna Magdala za roky 2014-2016. Analýzu jsem provedla jednak v tabulkách, 

jednak v grafech. Dalším cílem bylo v teoretické části ukázat problematiku domácího násilí a 

obchodu s lidmi v dnešní době z hlediska práce poradny Magdala. Svou práci a sběr informací 

jsem nezačala čtením odborné literatury, ale čtením kazuistik klientek a jejich příběhů. Při 

studiu odborné literatury jsem srovnávala své poznámky z kazuistik klientek a viděla teorii 

v praxi. Také jsem prostudovala odbornou literaturu, v níž jsou uvedeny rozhovory se ženami, 

které zažily domácí násilí. V teoretické části jsem poznatky z odborné literatury doplnila 

konkrétními případy, a to především v kapitole, v níž jsem popisovala jednotlivé druhy násilí. 

Chtěla jsem tak ukázat, že vše, co jsem napsala, jednoznačně odpovídá reálné situaci, že 

popisované případy se mohou stát každé ženě, nezáleží na tom, jakého vzdělání dosáhla, zda 

pochází z majetné či chudé rodiny atd. Ani jeden z těchto faktorů nehraje zásadní roli, protože 

v takové situaci se muže ocitnout skutečně každý. Proto je potřeba, aby se o tomto tématu 

otevřeně mluvilo, aby veřejnost měla k dispozici konkrétní, nezkreslené údaje a nepodléhala 

ve svých soudech zažitým stereotypům. Práce poradny Magdala je právě tím výborným 

vzorem, neboť její programy jsou zaměřeny na to, aby se oběti domácího násilí nebály a o 

svém problému otevřeně hovořily. K tomu napomáhá například projekt Zuřivec, v jehož 

rámci lze podnítit děti, aby si uvědomily, zda neprožívají doma podobné situace. Neméně 

důležité je hovořit i o tématu obchodování s lidmi. Každý může jet za prací do zahraničí a 

dostat se do stejné situace jako klientka Magdaly z příběhu číslo 2. Zvláště je třeba, aby byli 

opatrní rodiče, kteří posílají své děti na praxi do zahraničí nebo pro ně vybírají programy au-

paire.  

      Kromě cílů analýzy jsem ve své práci uvedla i skutečné příběhy žen. Domnívám se, že 

vedle tabulek a grafů, které nabízejí pouhou číselnou analýzu, je správné uvést i zkušenosti 

žen, které si prožily těžké okamžiky. Chtěla jsem dokázat, že vše, co bylo popsáno 

v teoretické části, je reálné, je to možné i v současné době a navíc není jednoduché před 

těmito zážitky utéci. Začít žít svůj život od začátku po všem, čím tyto ženy prošly, chce 

odvahu a sílu, kterou však v sobě každý nenajde. Provedla jsem i rozbor každého příběhu, 

abych tímto způsobem propojila teoretickou i praktickou část.  
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V dané práci jsem se snažila využít všechny znalosti, které jsem získala jak během 

studia na univerzitě a prozkoumání odborné literatury, tak i během práce s touto cílovou 

skupinou.  
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